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“Despertar a alma: este é, dizem-nos, o fim último da arte, o efeito 

que ela pretende provocar [...]. O fim dela consiste em revelar à 

alma tudo o que a alma tem de essencial, de grande, de sublime, de 

respeitos, a experiência da vida real, transportando-nos a situações 

que a nossa existência pessoal não nos proporciona nem 

proporcionará jamais, [...] ficando mais aptos a sentir, em pôr ao 

alcance da intuição, o que existe no espírito, o que revolve o peito e 

agita o espírito humano [...]. Assim a arte cultiva o humano no 

homem, desperta sentimentos adormecidos, põe-nos em presença 

dos verdadeiros interesses do espírito”. (G. W. HEGEL) 
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RESUMO  

 

O estudo de caso do Evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e 

Ato, que direcionou a abordagem sobre a concepção e execução de um Evento 

Especial, diz respeito aos processos que fomentam a realização de um evento 

artístico-cultural sob o ponto de vista administrativo da produção.  Observar as 

etapas da pré-produção, produção e pós-produção através de análise qualitativa, 

com orientação analítico-descritiva de suas diversas fases, objetivou a 

demonstração de regras que promovem a realização de eventos especiais 

reduzindo os fatores de risco que poderiam inviabilizá-los. Para isso, são 

apresentados o contexto no qual o referido evento esteve inserido, suas 

motivações, o seu projeto original e os procedimentos adotados para a sua 

realização. Após a análise cruzada entre as etapas do projeto e os conceitos 

apresentados, demonstrando os aspectos positivos e negativos do caso estudado e 

indicando as soluções para o aperfeiçoamento dos mesmos, pôde-se estruturar um 

manual simplificado para o gerenciamento de eventos artístico-culturais. A 

dissertação relata, ainda, a relevância da execução do evento para o fomento da 

educação e para a disseminação do conhecimento acerca das artes e da arte 

contemporânea na cidade de Campina Grande – Paraíba – Brasil. 

 

Palavras-chave: Evento Especial, Pré-Produção, Produção, Pós-Produção, Cultura, 

Arte, Arte Contemporânea, Campina Grande, Paraíba, Brasil. 
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ABSTRACT 

 

This case study of the Event Art in Contemporaneity: Thought, Creation and Act, 

which directed the approach about the conception and execution of a Special 

Event, concerns the process that fund the making of an cultural and artistic event, 

regarding the view of the production management. To watch the steps of pre-

production, production and post-production through qualitative analysis, with 

descriptive-analytical orientation over the many phases, ensured the 

demonstration of the rules that promote the realization of special events, 

reducing the risk factors that could make them derailed. For this to happen, the 

context in which this event is taken is presented, as well as the motivations and 

the original project, along with the chosen procedures for its realization. After the 

crossed analysis between the steps of the projects and the concepts, showing the 

negative and positives aspects of the case study and indicating the solutions for 

the perfecting of this aspects, it’s possible to structure a simplified manual for the 

management of artistic and cultural events. This dissertation states, yet, the 

relevance of the performance of the event for the promotion of education and 

dissemination of knowledge about arts and contemporary arts in the city of 

Campina Grande – Paraíba – Brasil. 

 

Key-Words: Special Event, Pre Production, Production, Post Production, Culture, 

Arts, Contemporary Art, Campina Grande, Paraiba, Brasil. 
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PREFÁCIO 

 

 A dissertação apresentada por Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos 

Santos, Bacharel em Direção de Arte e Mídia pela Universidade Federal de 

Campina Grande – Paraíba Brasil, para a obtenção do grau de Mestre em Estudos 
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Artísticos pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – Portugal, 

discorre sobre os processos de pré-produção, produção e pós-produção do projeto 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, que aconteceu entre os 

dias 15 e 19 de março de 2011 na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba – 

Brasil. 

 A introdução que apresenta os conteúdos discutidos, a metodologia 

aplicada ao estudo, as definições sobre os conceitos que o fundamentaram. Releva 

informações sobre o projeto e contextualiza historicamente as motivações para a 

sua elaboração.  

O primeiro capítulo é o desenvolvimento teórico da dissertação e apresenta 

o referencial previamente definido no primeiro capítulo, aprofundando os 

conceitos de Evento Especial, Pré-produção, Produção e Pós-produção através da 

exposição de ideias sobre tais conteúdos.  

No segundo capítulo, após a explanação dos temas, o projeto Arte na 

Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato será avaliado sob as perspectivas 

supracitadas, com a análise detalhada de todas as suas etapas.  

O terceiro capítulo apresentará os resultados obtidos com o projeto Arte 

na Contemporaneidade, as considerações finais e um manual para a elaboração de 

eventos culturais. 

Por fim, a conclusão fecha o texto da dissertação.   

O DVD anexo é consultivo e faz parte da dissertação apresentando 

informações complementares com fotografias e vídeos que dão suporte aos textos 

da pesquisa e devem ser consultados à medida que o texto fizer referências ao 

DVD. Nele encontram-se o projeto em PDF, os vídeos das 07 conferências do 

simpósio na íntegra, fotos e vídeos do evento, entrevistas e peças gráficas. 

 

Além do DVD, encontram-se nos anexos do texto impresso outros materiais 

de apoio ao desenvolvimento da pesquisa, que também devem ser consultados 

quando forem citados, são eles: o projeto aprovado pelo Programa Rede Nacional 

Funarte Artes Visuais em sua 7ª Edição, cuja premiação possibilitou a execução do 

evento, a biografia dos participantes, o edital de seleção do programa Rede 

Nacional, o plano de ação do projeto, o checklist, o cronograma, o orçamento, o 

plano de comunicação, o modelo das peças gráficas e demais documentos 
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importantes para a execução da pesquisa, ver lista de anexos.  



INTRODUÇÃO 

 

 

 

 1 APRESENTAÇÃO 

 

 

 A dissertação apresentada, para a obtenção do título de Mestre em Estudos 

Artísticos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, tratará da 

descrição e avaliação dos processos de pré-produção, produção e pós-produção, do 

evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, - que aconteceu 

entre os dias 15 e 19 de março de 2011, na cidade de Campina Grande (PB), Brasil –, 

através de revisões bibliográficas de diferentes autores, tomando como base para o 

desenvolvimento do projeto os fundamentos teóricos pesquisados, com o intuito de 

estabelecer princípios para a elaboração de um manual prático para gerenciamento 

de eventos artísticos. 

 A ideia de avaliar um projeto artístico-cultural através da sua organização e 

administração aconteceu pela observação da carência de muitos profissionais das 

artes em conhecerem os trâmites administrativos para a realização de seus projetos, 

visto que além do conhecimento artístico, é imprescindível obter conhecimentos 

administrativos de produção para a realização eficiente de projetos artísticos. 

 Atualmente, no Brasil, cresce o número de jovens artistas e produtores que 

adentram no mercado das artes e da produção artística de forma independente sem o 

auxílio de produtores profissionais que ofereçam o suporte administrativo para que 

realizem seus projetos, por isso a dissertação também se propõe a oferecer, através 

da análise do desenvolvimento e da execução de um projeto artístico-cultural, um 

apoio bibliográfico a esses agentes culturais.  

 Desde os primórdios da humanidade, constata-se a reunião de grupos de 

pessoas em celebrações e rituais. Tais eventos aconteciam para marcar a mudança 

das estações, os nascimentos, os falecimentos, as reuniões, honra às divindades. 

Ainda hoje, acontecem com as mesmas funções, embora com denominações 
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distintas. Anton Shone1 na p. 2 da introdução do livro Successful Events Managment, 

fala que os eventos são marcos importantes para a sociedade e que, na Europa, 

principalmente após a revolução industrial, a rotina criada pelo desenvolvimento 

socioeconômico era interrompida pelos festivais e carnavais como forma de 

desentediar a população. Atualmente, o objetivo dos eventos não modificou a sua 

tônica social. Pode-se afirmar que, nos dias de hoje, a passagem do tempo em anos é 

determinada pelo calendário de celebrações, principalmente com festejos religiosos. 

Porém, como afirma o autor, na sociedade moderna o formato dos eventos tem 

mudado, podendo se observar que, na contemporaneidade, as datas festivas 

religiosas são marcadas por eventos em que a religiosidade é o fator que menos 

motiva, embora continue sendo a causa.  

 Distanciando dos festejos tradicionais, marcados pela regularidade, defronta-

se com os eventos especiais (Specials Events), que têm por característica sua 

singularidade. Configuram-se como uma ocasião não-rotineira, com características 

artístico-culturais, pessoais, ou organizacionais que pretendem, como cita Shone, 

esclarecer, celebrar, entreter, realizar a troca de experiências entre um grupo de 

pessoas2.  

Joe Goldblatt3 diz que o primeiro “Special Event” aconteceu em 1955, quando 

o Walt Disney abriu a Disneyland em Anaheim – Califórnia, com a criação do Mains 

Street Electric Parade, um desfile para atrair público durante as noites. Esse evento 

ainda acontece hoje em todos os parques da Disney, utilizando a dimensão lúdica dos 

eventos especiais. Foi algo inusitado, singular, que se tornou uma das atrações do 

parque. Ele lembra que o produtor Robert Jani, propositor do desfile, foi 

questionado por um repórter sobre como ele chamaria aquela programação, ele 

respondeu, “an Special Event”, o jornalista replicou, “um evento especial, o que é 

isso?”, e ele definiu: “Special event: A special event is that which different from a 

normal day of living”. (GOLDBLATT, 2001. pp.5,6). 

 

 

 
 

 (1)SHONE, A., PARRY, B. – Successful Event Management, 2004. p.2 

(2) SHONE, A., PARRY, B. – Idem. p.3 

(3) GOLDBLATT, J. – Special Events: Twenty-First Century Global Event Management, 2001. p. 5 
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Shone4 afirma que Goldblat e outros teóricos optam por destacar o aspecto 

festivo dos eventos, quando diz: “A special event recognise a unique moment in time 

with ceremony and ritual to satsfy specifc needs”. (GOLDBLATT, apud SHONE, 

PARRY, 2004. p.3)  

No entanto, essa definição serve apenas para celebrações como casamentos, 

inaugurações, festas, porém não se adéqua a eventos esportivos nem organizacionais. 

Eventos especiais são todos os eventos que fogem do calendário de celebrações, são 

eventos sociais (familiares, artístico-culturais, artísticos, esportivos, etc.), nessa 

categoria se enquadram desde casamentos aos jogos olímpicos.  

O evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, classifica-

se como evento especial visto que a cidade de Campina Grande nunca tinha sido sede 

de um evento voltado exclusivamente para a discussão sobre arte.  Foi o primeiro 

evento desse formato na região e ofereceu ao público a oportunidade de 

experimentar algo inusitado. Abordou um tema pouco explorado, proporcionou 

atividades extra rotineiras, celebrou a reunião de artistas, esclareceu o tema 

discutido, realizou trocas de experiências e proporcionou entretenimento. Assim 

sendo, o Arte na Contemporaneidade se configura como um evento especial por 

apresentar em sua estrutura conceitos que definem um evento especial que são 

“Singularidade”, pois foi o primeiro do gênero, “Perecibilidade”, pois nunca pode 

ser realizado da mesma maneira, sendo único, e “Intangibilidade”, visto que seu 

produto, o conhecimento, é imaterial.  

Na organização e planejamento de um evento desse porte existe uma equipe 

que, de acordo com as particularidades do evento, assume formação diferente. O 

evento artístico-cultural supracitado, sendo plural, necessitou de um produtor que 

assumisse o papel de curador multidisciplinar, com a função de dinamizar todo o 

evento.   

 

 

 

 

 
(4) SHONE, A., PARRY, B. – (Op. cit.) p. 3 
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A função de curador é bastante vasta. Em sua definição gramatical:  

 

Curador – 1. Aquele que exerce curadoria, que tem a função de zelar 
pelos bens e interesses dos que, por si, não o possam fazer (órfãos, 
loucos, etc.) 2. Membro do Ministério Público que exerce funções 
específicas na defesa dos incapazes ou de certas instituições e 
pessoas. 3. Responsável pela organização e manutenção de dado 
acervo de obra de arte. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
2010. p.213) 

 

Já no âmbito das artes, o curador representa o profissional que tem por 

função cuidar dos acervos, dar a eles visibilidade, criar conceitos e aplicá-los nas 

exposições. Porém, devido às mudanças ocorridas nas últimas décadas, o trabalho do 

curador se desprende de conceitos preestabelecidos. Não só os espaços expositivos 

necessitam de curadores. Eventos, mostras e festivais também clamam a presença 

desse orquestrador que difere da figura do produtor, assemelhando-se a do diretor 

que tem a função de aplicar o conceito e fazer o evento funcionar. 

 De acordo com os sociólogos Natalie Heinich e Michael Pollak5, no artigo 

“From Museum Curator to Exhibition Auteur: Inventing a singular position”, o 

curador, hoje, atua em um campo ampliado, exercendo muitas vezes funções 

múltiplas dentro de um projeto. Ele é o administrador, o criador, o organizador, é 

ele quem cria o conceito e define a equipe de trabalho atuando como um produtor.   

A curadoria exerceu papel administrativo em primeira instância, pois, além do 

trabalho conceitual, trabalhou todos os trâmites burocráticos e financeiros na 

intenção de minimizar as possibilidades de fracasso ou perdas, visto que realizar um 

evento cultural é uma ação administrativa que busca atingir o resultado final da 

forma mais aproximada do projeto original através da potencialização dos recursos 

empregados com a intenção de atingir o sucesso ao menor custo. Utilizando um eixo 

curatorial do local, com referência à história da arte na Paraíba, às artes 

contemporâneas, e ao trabalho realizado na Paraíba na atualidade, o evento expôs a 

sociedade, através de uma pequena mostra, as artes plásticas produzidas no estado 

nos últimos anos.  

 

 
(5)HEINICH, N., POLLAK, M. - “From Museum Curator to Exhibition Auteur: Inventing a singular position” 

apud FERGUSON, B., GREENBERG, R., and NAIRNE, S. – Thinking about exhibitions, 2005. p. 169 
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Portanto, para atingir o sucesso, é necessário que medidas sejam adotadas em 

cada fase da produção, para a criação de uma sequencia lógica que minimize os 

possíveis erros. 

O gestor cultural e produtor Rômulo Avelar6 afirma que a organização do 

processo de trabalho é o fator definitivo para que se atinja o sucesso ou para que o 

evento seja um fracasso. No caso do projeto a ser analisado o, sucesso seria atingir o 

objetivo de fomentar o discurso sobre as artes no estado da Paraíba. O importante é 

entender que seguir certas etapas garante a eficácia do evento. O mesmo teórico 

descreve as etapas macro de uma produção. 

A Pré-Produção compreende a fase intelectual do projeto e surge com a ideia 

de executá-lo, depois a fase de planejamento, a elaboração do projeto, a definição 

da equipe, a elaboração de cronograma e a captação de recursos. Essa é uma etapa 

de suma importância, visto que é quando se define os elementos fundamentais de 

todo o projeto. 

A Produção compreende a fase de execução do planejamento intelectual. É 

iniciada com a assinatura de contratos e termina com a finalização do evento. A 

partir do momento que são assinados os contratos e fechadas as parcerias, o projeto 

não pode recuar e é função do produtor fazê-lo acontecer da melhor maneira 

possível. 

A Pós-Produção é a fase final da produção, durante a qual são feitos os 

pagamentos, distribuição de recursos, elaboração de relatórios finais, edição de 

documentação, clipagem de matérias jornalísticas. É nessa etapa que são cumpridos 

os acordos e que se faz um balanço da rentabilidade da ação.  De posse das 

definições explanadas no presente estudo, a dissertação se propõe a elaborar um 

guia de normas que auxiliará outros produtores no desenvolvimento de seus projetos.  

 

 

 

 

 

 
 (6) AVELAR, R. – O Avesso da Cena, 2010. pp.173 e 107 
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2 METODOLOGIA APLICADA 

 

  

A dissertação será expositiva e procederá da descrição e avaliação do projeto 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, através da análise 

descritiva da execução de suas etapas. Realizando um estudo de caso com 

abordagem qualitativa, serão apresentados os problemas e soluções encontrados 

durante o percurso do projeto, utilizando uma base teórica sobre o gerenciamento de 

eventos culturais e elaborando uma pesquisa aplicada com o objetivo de apresentar 

um guia prático para a administração de tais eventos. 

A ideia é expor os elementos fortes e fracos do projeto, indicar soluções para 

o aperfeiçoamento de cada uma das etapas e relatar a relevância de eventos desse 

porte na tentativa de ampliar o conhecimento acerca das artes.  
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3 O PROJETO ARTE NA CONTEMPORANEIDADE: PENSAMENTO, 

CRIAÇÃO E ATO 

 

 

O Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato é um projeto de 

atividades integradas apresentado como uma proposta de curadoria interdisciplinar, 

composto pelo 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande 

- Paraíba e pelo Festival de Artes. Em sua primeira edição foi contemplado com um 

prêmio de incentivo ao desenvolvimento de projetos artísticos, tendo sido 

selecionado para participar do Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 7ª 

Edição (2010) [V. Anexos: Edital – p. 111 e Projeto p . 121]. O projeto teve como 

objetivo incrementar o movimento das atividades artísticas na cidade de Campina 

Grande, fomentando assim o diálogo, a práxis e o desenvolvimento intelectual dos 

artistas do Estado da Paraíba. Foi um convite à participação efetiva de artistas e da 

sociedade, favorecendo as trocas de conhecimento, o ensino e o desenvolvimento 

artístico na região.  

Buscou promover o conhecimento através de palestras públicas no formato de 

simpósio, com intuito de esclarecer – senão abrir margem para novas discussões – 

sobre a arte desenvolvida na atualidade, bem como ampliar o entendimento do tema 

e fomentar a elaboração de instrumentos que favoreçam o desenvolvimento artístico 

e o aprendizado da arte pelas novas gerações.  

A questão central das conferências foi a arte contemporânea na atualidade, o 

que abre margem para vários tipos de questionamentos, como: 

 

 O que é a arte contemporânea?  

 Quais os limites entre a modernidade e a contemporaneidade?  

 Como se classificam as obras de arte contemporânea?  

 A arte contemporânea pode ser considerada arte? O que a legitima 

como tal? Qual é o espaço da arte na atualidade?  

 A arte virtual (ciberarte) pode ser considerada arte contemporânea? 
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Também surgiram outras reflexões pertinentes:  

 

 Como é o ensino da arte na atualidade e como ele pode ser utilizado 

para formação de público?  

 Qual a realidade do artista plástico paraibano?  

 De que forma o poder público pode atuar para oferecer condições 

dignas de trabalho para os artistas?  

 

 

Dessa forma, buscou-se, por meio do debate proposto, responder ou gerar 

confrontos de ideias e novas possibilidades de encarar as questões postas em 

discussão. 

Além da proposta de reflexão dos temas acima relacionados, o projeto 

pretendeu fomentar a prática artística com o festival de artes. Durante os dois dias 

de festival o público foi apresentado à produção artística paraibana atual. Dentro da 

programação do festival, aconteceram workshops para o público infanto-juvenil 

durante os quais o público teve a oportunidade da vivência artística da fotografia, da 

pintura, da escultura e do desenho.  

O projeto foi elaborado pensando inicialmente em contribuir para o 

incremento das atividades artísticas no novo prédio do Museu de Artes Assis 

Chateaubriand (MAC), da Campina Grande – PB, onde, utilizando os espaços do 

museu, iria fomentar a ocupação intelectual dos seus diversos ambientes, desde o 

auditório até as salas de debates/criação e salões de exposição. [ V. 

www.uepb.edu.br/obras-uepb/museu-de-assis-chateaubriand-mac]  

Devido à impossibilidade de ser executado no novo prédio do MAC, visto que 

às vésperas do evento sua construção não tinha sido concluída, optou-se por realizá-

lo em outro espaço onde pudesse cumprir a mesma função proposta. Dessa forma, o 

projeto foi realizado no Espaço das Artes Suellen Caroline, com a infraestrutura de 

auditório, salas de aulas e um salão de festas que foi transformado em um espaço 

expositivo alternativo. 

Para sua execução, foram convidados artistas, curadores, professores e 

críticos de arte paraibanos e portugueses para a realização do 1º Simpósio 

Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande, que aconteceu nos dias 
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15, 16 e 17 de março de 2011. [V. DVD – 08 Reportagens e Entrevistas nº01]  

Seguindo a programação do evento aconteceu nos dias 18 e 19 de março de 

2011 um festival de arte composto por uma exposição de arte que contou com uma 

pequena amostragem da arte paraibana produzida na atualidade, com poucos 

representantes da arte contemporânea. Nessa amostragem também foram 

apresentadas obras de jovens artistas pernambucanos, totalizando 25 artistas, 38 

obras, uma instalação, um conjunto de esculturas em formato de móbile, uma obra 

coletiva com blocos de cerâmica, 21 fotografias, 06 montagens fotográficas, 03 

infogravuras e 01 obra coletiva de HQ. [V. DVD – 09 Vídeos do Evento nº05 e 06]  

No festival, foram oferecidos quatro workshops voltados para o público 

infanto-juvenil, dos 07 aos 18 anos. O objetivo dos workshops foi criar um grupo de 

experimentação no qual o público tivesse contato com a atividade artística e através 

das vivências propostas obtivessem o aprendizado. O intuito era conseguir ampliar as 

possibilidades de desenvolvimento pessoal através do ensino da arte, fomentando a 

capacidade crítica desde os primeiros anos de formação escolar, e motivando a 

presença deles nos eventos artístico-culturais, contribuindo, assim, para a formação 

de público e fazendo da criança um multiplicador para seus pais e parentes, 

tornando-os também multiplicadores. [V. DVD - 09 Vídeos do Evento nº01, 02, 03 e 

04] 

Cada workshop durou aproximadamente quatro horas, e deles participaram 

cinquenta e três crianças, de três instituições diferentes: Palácio das Artes Suellen 

Caroline, Escola Passos Firmes e Fundação Cidade Viva. Os workshops se dividiram 

em: 

 

 

 

 Artes Plásticas, intitulado “Arte do Plástico”, ministrado pelo artista 

plástico Guilherme Torres, no qual as crianças trabalharam com isopor 

reciclável e tintas, colorindo peças para a criação de uma obra 

coletiva. 

 Fotografia, intitulado “Desenhando com a Luz”, ministrado pelo 

fotógrafo Wagner Pina, no qual as crianças puderam aprender um 

pouco sobre o olhar fotográfico, os planos e os primeiros passos sobre 
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fotografia. 

 Desenho, intitulado “Aprendendo a Desenhar para Aprender a Pensar”, 

ministrada pelo desenhista Jorge Elô, no qual as crianças aprenderam 

a desenhar a partir de um esboço, ou croqui.  

 Pintura, Intitulado “O Jogo das Cores”, ministrado pelo artista plástico 

Flaw Mendes, no qual as crianças puderam aprender a misturar cores 

primárias e secundarias para a formação de outras cores. Tudo o que 

foi produzido por elas foi exposto no dia 19 de março. 

 

O Festival de Artes encerrou as atividades do evento Arte na 

Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato no dia 19 de março às 20 horas. 

No segundo capítulo da dissertação será apresentada a descrição detalhada 

das atividades desenvolvidas no projeto. 
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4 CONTEXTO 

 

 

 A cidade de Campina Grande, segunda maior da Paraíba, em seus anos áureos 

da década de 50 até início da década de 90, foi considerada o celeiro cultural do 

estado, figurando-se como uma cidade que oferecia atividades e possibilidades de 

desenvolvimento do potencial artístico para artistas plásticos, artistas visuais, 

músicos, cineastas, fotógrafos e produtores culturais.  

Segundo o artista plástico e crítico de arte Francisco Pereira7, até o ano de 

1953, existiam na cidade atividades teatrais e literárias. Já as atividades de artes 

plásticas eram pouco exploradas. Neste ano, com a criação da Escola de Arte de 

Campina Grande essa realidade começa a ser redirecionada. Antes os artistas tinham 

suas perspectivas limitadas pela falta de formação e informação. Até esse momento 

a obra de arte de maior relevância era a pintura do forro da catedral da cidade, 

executada por Miguel Guilherme, que foi demolida no ano de 1963. 

Alguns artistas pontuais chegaram à cidade. Em 1911 chegou a Campina o 

fotógrafo e pintor João Dias, que atuou como cenógrafo, devido ao grande 

movimento teatral da época. Esse artista foi por muitos anos o único profissional da 

pintura na cidade. Em 1935, chega à cidade o pintor Farias Brito. Francisco Pereira 

cita nota sobre esse artista, encontrada no Museu de Arte: “Viveu sempre da arte e 

para a arte”8. O que comprova que nesse período ainda era possível sobreviver da 

profissão de artista, pois mesmo sendo convidado a lecionar, o artista recusou para 

não se fixar a estruturas e a rotina diária. 

Na década de 50 é formado um núcleo de ensino do desenho que, em 1953, é 

institucionalizado, transformando-se na Escola de Artes de Campina Grande, estava 

criado o primeiro centro de formação técnico-artístico da Paraíba.  

 

 

 

 

 
(7) PEREIRA, Francisco - Os Anos 60: Revisão das Artes Plásticas da Paraíba, 1976. p. 60 

(8) PEREIRA, Francisco – Idem, p. 60 
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Quinze anos após sua abertura a escola encerra suas atividades, em 1968, 

devido à falta de recurso e de financiamento dos órgãos públicos. Chico Pereira 

relata que:  

 

A Escola de Artes de Campina Grande, fruto da abnegação dessas 
pessoas encerrou definitivamente suas atividades em 1968. De nada 
valeram as tentativas por outras pessoas em salvá-la. Restou apenas 
o despertar pelas artes, restrita a poucos que a ela se ligaram como 
alunos e colaboradores. Ficou, no entanto, impregnada na evolução 
cultural da cidade a sua existência. (CORDULA, R., PEREIRA, F., 
1979. p.61) 

 

Em 1960, é realizada em Campina Grande uma exposição de arte 

apresentando obras de artistas pessoenses e, posteriormente, outra exposição 

durante a I Semana de Cultura Universitária de Campina Grande. Nessa mesma 

época, criou-se a:  

 

Associação Campinense Pró-Arte, entidade que durante quase quatro 
anos movimentou o panorama cultural da cidade [...] Foi de fato a 
primeira entidade voltada especificamente para a cultura com todos 
os requisitos para funcionar inclusive com registro no MEC. 
(CORDULA, R., PEREIRA, F., 1979. p.62) 

 

Um ano antes da comemoração do centenário da cidade, é formada a 

Comissão Cultural do Centenário, com a finalidade de articular atividades artístico-

culturais para a elaboração de obras literárias, exposições, atividades teatrais e 

musicais, com artistas locais. Após o evento, essa comissão é transformada na 

Comissão Cultural do Município, que realizou a edição histórica de uma coletânea de 

crônicas e críticas de arte chamada “Jornal das Artes”.  

Nessa época, foi inaugurado o Teatro Municipal Severino Cabral, que se tornou 

o principal espaço para as manifestações culturais da população. Em 1964, foi criado 

o Cinema Arte, que apresentava uma vez por semana, no cinema municipal, um filme 

arte. Esse espaço do cinema também foi polo de reuniões, debates e encontros dos 

agentes culturais da época. Em 1965 acontece no Teatro Municipal a primeira mostra 

fotográfica da cidade, durante a qual os fotógrafos Machado Bitencourt e José 

Clementino apresentaram fotografias artísticas. Dentro do espaço do Teatro no 

mesmo ano foi fundado o grupo de Teatro Universitário Campinense, que segundo 

Pereira “se transformou de imediato no marco fundamental das artes cênicas, vindo 
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ativar, com várias montagens em menos de dois anos, a vida cultural da cidade”. 

(CORDULA, R., PEREIRA, F., 1979. p.63) 

Em 1966 é criada a URNE (Universidade Regional do Nordeste), que unida às 

escolas federais fizeram da cidade um emergente polo educacional, que contribuiu 

significativamente com o desenvolvimento da vida artística da cidade e para 

formação de uma nova mentalidade cultural. 

O ano de 1967 é o ano que marca as artes visuais na cidade. Os movimentos 

anteriores abriram espaço para um movimento independente que criou o Grupo 

Experimental de Várias Artes – GEVART, que segundo Francisco Pereira, foi 

responsável por algum tempo pelas atividades artísticas nas artes plásticas, no 

teatro, no cinema e na literatura. 

Nesse mesmo ano, o jornalista paraibano Assis Chateaubriand iniciou a 

Campanha Nacional dos Museus Regionais, o primeiro foi o MASP – Museu de Arte de 

São Paulo, seguido pelo MAAC – Museu de Arte Assis Chateaubriand de Campina 

Grande/PB, o Museu Regional das Artes de Feira de Santana/BA e o Museu Regional 

de Olinda/PE. Com sua influência, conseguiu formar um rico acervo que foi 

distribuído por quatro museus em especial para o MASP. Uma das cidades escolhidas 

para receber um deles foi a de Campina Grande, que receberia o nome de Museu 

Regional de Pedro Américo e ficaria sob a responsabilidade da URNE. No entanto, em 

homenagem ao jornalista, recebe o nome de Museu de Artes Assis Chateaubriand de 

Campina Grande, que foi inaugurado em outubro de 1967 e, em seu acervo, contava 

com pinturas de Pedro Américo, Di Cavalcanti, Anita Malfati, Caribé, Antonio Dias, 

Gerchman, Escosteguy, Graubem, Piráferos, Gaitis, Alain Jaquet, Segui, Genoves, 

Berni, Zekveld, entre outros. Segundo Nascimento, a inauguração do 

museu “constitui-se um acontecimento registrado como um dos maiores da história 

da cidade”. (NASCIMENTO apud GALDÊNCIO, 2008) 

Com esse processo, aumentou o interesse pelas artes plásticas. Nesse mesmo 

ano, seria inaugurada a primeira galeria da cidade, a Galeria Faxeiro, que objetivava 

promover os artistas campinenses.  

A chegada do museu alargou a fronteira das artes plásticas na cidade, 

promovendo o intercâmbio cultural com outras instituições e foi, como ressalta 

Pereira, 
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 “... o primeiro vínculo permanente com a arte brasileira dos últimos 
cem anos e o despertar – pelo acervo estrangeiro – das questões 
estéticas contemporâneas, permitindo a partir daí, um 
questionamento mais profundo do processo criativo e uma reflexão 
sobre o que fazer para uma atualização adaptada às condições 
culturais da região. [...] a linguagem contemporânea que chegava no 
intercâmbio que se abria no Museu...” (CORDULA, R., PEREIRA, F., 
1979. p.63) 

 

 

Acrescenta Nascimento: 

 
Se antes, as artes visuais representavam uma das menores atividades 
culturais, uma população que vivia exclusivamente do comércio e, 
sendo a vida artístico-cultural restrita a uma pequena minoria, 
depois da criação em 1967, se processou uma das mais intensas 
movimentações nas artes plásticas, tornando a imponente cidade 
“Rainha da Borborema”, um dos centros artísticos do Nordeste, e 
por que não dizer, do Brasil. (NASCIMENTO apud GALDÊNCIO, 2008) 

 

Esse deslanchar da arte e da cultura, iniciado com a criação do teatro e do 

museu, teve seu auge nos anos 60, 70 e meados dos anos 80. Hoje, pode-se observar 

que a partir da década de 90 o incentivo à arte e a cultura do estado está 

estacionado, para não se afirmar que há um retrocesso.  

O escritor Bruno Gaudêncio afirma, no seu artigo “Um Panorama das 

Atividades Artístico-Culturais em Campina Grande (1960-1980)”, que 

 

... percebemos certa apatia na produção artística e cultural 
campinense nos dias atuais, se compararmos evidente com as 
décadas passadas de nosso estudo (anos 1960 e 1970). Tudo que é 
produzido atualmente nesta cidade parece não ser compartilhada 
pela sociedade em geral, não que a arte nas décadas de 1960 e 1970 
era popular, longe disso, mas os festivais possibilitavam um dialogo 
maior entre as elites intelectuais com a população da cidade. Hoje 
isso não acontece de forma alguma. (GALDÊNCIO, 2008) 

 

 Com a decadência cultural, a cidade perdeu seus artistas, suas salas de 

exibição – hoje só existem salas de cinema digital dentro de um shopping - e o espaço 

para discussão e produção artística.  

 Dentre os inúmeros descasos do poder público em relação às atividades 

culturais, aponta-se o Teatro Municipal Severino Cabral, que possuía a quarta melhor 

acústica do Brasil e que, após uma reforma que durou mais de dois anos e foi 
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finalizada em maio de 2011, perdeu sua qualidade acústica.  

Conhecida mundialmente pela maior festa típica de São João do mundo, pelo 

encontro multiétnico e ecumênico “Encontro para Nova Consciência”, pela maior 

micareta fora de época “Micarande” e pelo renomado “Festival de Inverno de 

Campina Grande”, é desolador ver seus eventos definharem, perderem qualidade e 

serem extintos. 

Não só a iniciativa pública está em falta com a arte e com a cultura, a 

iniciativa privada também deixou de investir, pois os lucros com atividades artísticas 

não são imediatos. O projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e 

Ato surge como uma forma de mobilização da sociedade para a modificação dessa 

realidade. 

 Portanto, a cidade foi escolhida como cenário para a execução do evento na 

tentativa de retomada do progresso artístico que estacionou por mais de vinte anos. 

Esses vinte anos de estagnação tiveram repercussão não só na perda de importantes 

artistas que por necessidade tiveram de deixá-la, mas se reflete, sobretudo, na 

formação artístico-cultural dos habitantes da cidade, hoje principalmente os jovens 

não conhecem a arte e a cultura local, e pela falta de conhecimento não consume o 

que é produzido. 

 Assim, mais que a necessidade de se discutir, vem a necessidade de ensinar, 

mostrar, fomentar e desenvolver o gosto pela arte, o que resultará na formação de 

público para eventos artísticos. 
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5 IDEALIZAÇÃO 

 

 

O projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, foi 

elaborado para concorrer à participação no Programa Rede Nacional Funarte Artes 

Visuais, programa que acontece anualmente é um incentivo ao desenvolvimento 

artístico patrocinado pelo Ministério da Cultura do Brasil, através da Fundação 

Nacional das Artes – Funarte. [V. Anexo 01, p.111] 

 

Tem como finalidade promover um conjunto amplo de atividades 
ligadas às artes visuais, como oficinas artísticas, oficinas de 
qualificação, workshops, palestras, seminários, intervenções, 
exposições, atividades pedagógicas e atividades integradas. Dessa 
forma, visa fomentar a reflexão e o debate sobre as artes visuais; 
desenvolver instrumentos de capacitação para artistas e técnicos do 
setor; promover a circulação dos profissionais da área e de seu 
conhecimento por todo o país e estimular a formação de público. 
(Texto retirado do Edital) 

 

Além de fomentar a discussão sobre as artes visuais, busca investir na 

capacitação de profissionais e na circulação do conhecimento. Em 2010 foram 

selecionados quarenta projetos, sendo oito da região nordeste e apenas o Arte na 

Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato no estado da Paraíba. O projeto 

recebeu um prêmio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) brutos e, por conta dos 

impostos descontados restaram R$ 15.194,47 (quinze mil, cento e noventa e quatro 

reais e quarenta e sete centavos) líquidos para o seu desenvolvimento. 

O embrião do projeto surgiu no final de 2008 após a constatação da escassez, 

na cidade de Campina Grande, de eventos artístico-culturais, voltados para a 

formação e discussão sobre artes plásticas. Aliado a isso, leituras sobre a arte de 

guerrilha do período da ditadura militar brasileira (1964 – 1985) e sobre a forma 

como os museus funcionavam nesse período, como espaços para o livre pensamento, 

discussões e o desenvolvimento de arte experimental, serviram de base para um 

questionamento que resultaria na elaboração de um pré-projeto de mestrado:  
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 Como retomar e reabrir espaços na cidade de Campina Grande para 

debates, trocas de experiências, aprendizado e desenvolvimento das 

artes plásticas na atualidade?  

 Qual o espaço que poderíamos utilizar para a execução desse tipo de 

evento?  

 

No ano de 2010, surge a oportunidade de elaborar e submeter o projeto ao 

Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 7ª Edição, que foi selecionado, 

oferecendo assim, subsídios financeiros para o seu desenvolvimento. 

A estrutura que responderia aos questionamentos do projeto era o Museu de 

Artes Assis Chateaubriand, que havia ganhado uma nova sede e seria inaugurada no 

final do primeiro semestre de 2010. Segundo postagem do blog Retalhos Históricos de 

Campina Grande  

 
O MAAC faz parte de um complexo museológico afim, que permite 
um recorte sobre a história dos museus no Brasil, especialmente no 
que se trata da significação ‘museu de arte’ e ‘mecenato de Assis 
Chateaubriand.(http://cgretalhos.blogspot.com/2010/05/o-museu-
de-artes-assis-chateaubriand.html) 

 

Tendo sido o espaço de vivência das artes desde sua criação em 1967 até a 

decadência das atividades a partir dos anos 80, seria o cenário ideal para essa 

retomada das discussões artísticas na atualidade. Em seu novo prédio, com toda a 

estrutura física para atividades museológicas, o evento ganharia seu espaço ideal 

adequado a todas as ações do projeto, além de um reforço histórico remanescente 

das décadas de 60 e 70. 

Assim, após a liberação para a utilização do museu, buscou-se trabalhar um 

projeto que se adequasse ao espaço e o resultado foi: o simpósio que aconteceria em 

seu auditório com capacidade para aproximadamente 130 pessoas; as oficinas que se 

dividiriam entre as duas salas de aulas e a área externa do prédio; e a exposição de 

artes que aconteceria nos salões de exposição. Todas as atividades integrando as 

bases de ação do projeto. 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO EVENTO 

 

 

O Evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, foi 

criado para contribuir com o alargamento da experiência acerca da arte 

contemporânea no estado da Paraíba, como dito anteriormente, o estado passa por 

um período de obscuridade em relação ao conhecimento aprofundado das artes. O 

que observamos são muitos artistas com muito talento e sem conhecimento sobre as 

temáticas abordadas na contemporaneidade e poucos com trabalhos consistentes 

dentro do panorama contemporâneo das artes.  

Portanto, o projeto foi elaborado para o fomento da reflexão sobre a arte 

contemporânea, buscando, através da discussão, encontrar respostas para questões 

como: O que é a arte contemporânea? Quais os limites entre a modernidade e a 

contemporaneidade? Como se classificam as obras de arte contemporâneas? O que 

legitima as artes produzidas na atualidade como contemporâneas? Qual é o espaço da 

arte na atualidade? Qual a realidade do artista plástico paraibano? De que forma o 

poder público pode atuar para oferecer condições dignas de trabalho para os artistas? 

Além disso, focando a formação de público para apreciação das artes 

plásticas, o projeto incitou outras reflexões pertinentes: Como é o ensino da arte na 

atualidade e como ele pode ser utilizado para formação de público? Qual a forma 

mais eficaz de despertar o interesse pelas artes plásticas?  

Isso posto, cada uma dessas questões que permearam a definição do projeto 

foram discutidas e contribuíram para o fomento do conhecimento. 

Em resumo, observamos que as artes contemporâneas são um conjunto de 

atividades que começaram a se desenvolver desde o fim das décadas de 60 e 70 com 

o fim das correntes modernistas das vanguardas artísticas e da ausência do novo. A 

arte passa a propor questionamentos sobre a própria arte, tornando-se uma análise 

crítica de si mesma. Em seu livro “Quem tem medo de Arte contemporânea” 

Fernando Cocchiarale revela que: 

 

 

A maioria diz não entendê-la, por achá-la estranha àquilo que 
consideram arte. Outros, ainda que com conhecimento de causa, 
seja por conservadorismo, seja por preferirem a arte clássica ou por 
fidelidade teórica (paixão, na verdade) à arte moderna. Curioso é 
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que à medida que nos aproximamos da atualidade a incompreensão 
parece crescente. A arte pré-moderna parece ser entendida mais 
facilmente do que a moderna e esta última menos arbitrária que a 
produção contemporânea. (COCCHIARALE, 2006. p. 11) 

 
 

Partindo de novos conceitos do que seria uma obra de arte, a 

contemporaneidade acabou com a divisão de especificidades de técnicas, 

estabeleceu a ruptura das fronteiras da arte - a pintura se aproxima da escultura e a 

escultura da pintura, o popular se funde com o erudito, a tradição à novidade e a 

cultura regional à cultura global – criando, assim, um novo campo de experimentação 

que foge a qualquer conceituação. Cocchiarale diz que a arte contemporânea 

“passou a buscar uma interface com quase todas as outras artes e, mais, com a 

própria vida, tornando-se uma coisa espraiada e contaminada por temas que não são 

da própria arte”. (COCCHIARALE, 2006. P. 16) 

A possibilidade da difusão do conhecimento encaminhou os artistas à nova 

arte internacional, sem limites territoriais. As culturas imigram, misturam-se e 

abrem possibilidades para o novo. Icleia Cattani no livro “Mestiçagens na arte 

contemporânea” constata que “a arte é o campo de experimento no qual todos os 

cruzamentos entre passado e presente, manualidade e tecnologia, materiais, 

suportes e formas diversas se tornam possíveis” (CATTANI, 2007. p. 25), e completa: 

 

Em oposição à pureza, a produção artística contemporânea aceita as 
contaminações provocadas pelas coexistências de elementos 
diferentes e opostos entre si, como, por exemplo, a coexistência de 
imagens e palavras, cujo sentido permanece no entremeio dos dois 
universos, ressignificando-se, recontaminando-se mutuamente. A 
unicidade dá lugar às migrações de materiais, técnicas, suportes, 
imagens de uma obra à outra, gerando poéticas marcadas pela 
transitoriedade e pela diferença; o único dá lugar, assim, à 
coexistência de múltiplos sentidos. (CATTANI, 2007, p. 22) 
 

A arte contemporânea, não significa a arte produzida na atualidade e sim a 

arte que nos incita o pensamento, a arte se transfigura em forma de questionamento 

sobre a própria arte e sobre o ser contemporâneo. Para Arthur Danto “como a 

história da arte evoluiu internamente, a contemporânea passou a significar uma arte 

produzida dentro de uma certa estrutura de produção jamais vista em toda a história 

da arte” (DANTO, 2006. p.12).  
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O artista plástico Almandrade escreve no artigo “Arte contemporânea” para o 

site Aula de Arte, que:  

 
Como dispositivo de pensamento, a arte interroga e atribui novos 
significados ao se apropriar de imagens, não só as que fazem parte 
da historia da arte, mas também as que habitam o cotidiano. O belo 
contemporâneo não busca mais o novo, nem o espanto, como as 
vanguardas da primeira metade deste século: propõe o 
estranhamento ou o questionamento da linguagem e sua leitura. O 
artista contemporâneo tem outra mentalidade, a marca de sua arte 
não é mais a novidade moderna, mesmo a experimentação de 
técnicas e instrumentos novos, visa a produção de outros 
significados. Diante da importância da imagem no mundo que 
estamos vivendo, tornou-se necessário para a contemporaneidade 
insinuar uma critica da imagem. O artista reprocessa linguagens, 
superfície e sua poética. Ele tem a sua disposição como instrumento 
de trabalho, um conjunto de imagens. A arte passou a ocupar o 
espaço da invenção e da crítica de si mesmo. (ALMANDRADE 
http://www.auladearte.com.br/galeria/almandrade.htm) 

 

O artista na contemporaneidade utiliza a tecnologia como meio de questionar 

o visível e alterar a percepção, propondo uma nova forma de relacionar seu trabalho 

com o mundo e consigo próprio. O espectador também é fundamental para a obra, a 

relação entre esse e a obra também faz parte dela. 

No Brasil, a primeira artista que teve a necessidade de relacionar a fruição à 

obra foi Lygia Clark em 1960, ela leva a arte ao seu extremo, ampliando o significado 

das suas obras pela relação estabelecida com os espectadores, que no decorrer dos 

seus trabalhos passaram de observadores passivos a participantes experimentadores, 

e posteriormente a executores e co-autores das obras propostas pela artista. Ela leva 

a arte às ultimas consequências até torná-la a própria vida humana, abandonando o 

objeto, fazendo do ato a obra de arte. 

Sobre a trajetória de Lygia Clark, o crítico de arte brasileiro Ferreira Gullar 

ressalta que a partir dos seus últimos trabalhos “o que distingue a mera expressão da 

obra de arte é que a expressão se faz a qualquer momento – tudo é expressão – 

enquanto a obra de arte é a intenção, a elaboração e a criação de um objeto.” 

(GULLAR apud CLARK, 1980). 

Essas obras são o que Rosalind Krauss chama de “Campo Ampliado” e que 

Ferreira Gullar denomina de “Não-Objeto”. 

Sobre a noção de campo ampliado Rosalind Krauss, diz que: 
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O campo ampliado é gerado pela problematização do conjunto de 
oposições entre as quais está suspensa a categoria modernista da 
escultura. Quando isto acontece e quando conseguimos nos situar 
dentro dessa expansão, surgem logicamente, três outras categorias 
facilmente previstas, todas elas uma condição do campo 
propriamente dito e nenhuma assimilável pela escultura. Pois, como 
vemos, escultura não é mais apenas um único termo na periferia de 
um campo que inclui outras possibilidades estruturadas de formas 
diferentes. (KRAUSS, 1984. p. 135) 
 

A categoria “Não-Objeto”, criada pelo escritor e critico de arte brasileiro 

Ferreira Gullar, assemelha-se ao campo ampliado, pois se refere às obras cuja 

definição não se enquadrava em nenhuma das já conhecidas. O autor explica: 

 
A expressão não-objeto não pretende designar um objeto negativo 
ou qualquer coisa que seja o oposto dos objetos materiais com 
propriedades exatamente contrárias desses objetos. O não-objeto 
não é um antiobjeto mas um objeto especial em que se pretende 
realizar a síntese de experiências sensoriais e mentais: um corpo 
transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente 
perceptível, que se dá à percepção sem deixar resto. Uma pura 
aparência. (GULLAR, 1960) 
 

Assim, no Brasil a partir da década de 60 o fazer artístico estava atrelado à 

participação do espectador do qual se exigia também um olhar crítico.  

O Artista Plástico Almandrade, no artigo op.cit. diz que:  

 

A atualidade da arte é colocada em outra perspectiva. O que vai 
determinar a contemporaneidade é a qualidade da linguagem, o uso 
preciso do meio para expressar uma ideia, onde pesa experiência e 
informação. Não é simplesmente o manuseio do pincel ou do 
computador que vai qualificar a atualidade de uma obra de arte. 
(ALMANDRADE 
http://www.auladearte.com.br/galeria/almandrade.htm) 
 

Para o artista a arte contemporânea é um “problema de literatura ou de 

filosofia” que reinventa a arte como uma reflexão, seja ela sobre a própria arte, 

sobre a sociedade contemporânea ou sobre o próprio autor da obra, e finaliza 

dizendo que na contemporaneidade “o que há é uma pluralidade de estilos, de 

linguagens, contraditórios e independentes, convivendo em paralelo, porque a arte 

contemporânea não é o lugar da afirmação de verdades absolutas” (ALMANDRADE). 

Segundo Marina Silva em sua tese “Superfícies de Contato”: 
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...procedimentos artísticos envolvendo uma prática combinatória 
dos fatores espaço e tempo são cada vez mais exploradas durante a 
segunda metade do século XX. A partir de então, multiplicaram-se 
termos tentando dar conta de tamanha variedade de práticas, 
tornam-se usuais no vocabulário contemporâneo, palavras como 
instalação, site specificity, in situ, performance, entre muitas 
outras. (SILVA, 2005. p. 111) 
 

Assim, a arte sai dos museus e vai para as ruas; as praças públicas se tornam 

palco para instalações, performances e intervenções. O público passa a ter um maior 

acesso aos eventos artísticos. As artes das ruas ganham status, entram nas galerias, 

como os grafites, e a intervenção de artistas no espaço urbano criam obras 

espetaculares ao alcance de todos. Convivendo com a diversidade no sentido mais 

amplo a arte contemporânea consegue representar a crise do ser contemporâneo. 

Segundo Cocchiarale:  

 

O mundo contemporâneo é absolutamente impuro e isto é para ele 
um valor. Porque se impureza é conviver com a diversidade – seja 
ela étnica, política, sexual etc. – ela tornou-se um valor positivo da 
contemporaneidade (COCCHIARALE, 2006, p.72) 
 

Nesse novo mundo, as percepções são a cada dia mais exploradas e o que a 

contemporaneidade nos trouxe foi a capacidade de perceber o mundo independente 

de uma linha narrativa, ou de sentido lógico, o que realmente importa é o resultado, 

o que é apreendido pelos sentidos, é a experimentação.  

Essa linha narrativa nada mais é que a História da Arte. A arte só é arte, 

quando legitimada como tal, e a história da arte é um dos mais poderosos inventários 

da arte. Com a crise da modernidade no pós-segunda guerra, onde surgiram os 

primeiros indicativos de seu fim, a crítica da arte alargou o âmbito para um plano 

interpretativo, restando aos pensadores da arte dar continuidade a legitimação do 

que é ou não arte através de suas análises, tendo em vista que a arte contemporânea 

ampliou relativamente a síntese da história da arte levando ela ao extremo que 

Danto considera o fim da História da Arte. Sobre essa especialização das artes 

Cocchiarale diz que: 

 

Para que se faça história da arte, é necessária a inserção desse 
indivíduo numa coletividade mais ampla, na qual ele não quer ou 
não sabe se inserir. (...) Não quer e não sabe porque num mundo no 
qual o sujeito, sua obra e especialização estão em crise não é mais 
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possível a existência de ismos tal como ocorria no mundo moderno. 
A produção contemporânea não pode mais ser agrupada em torno da 
adesão a princípios plástico-formais, uma vez que, ao transbordar 
para a vida, afastou-se do campo plástico-formal que a especializava 
(COCCIARALE, 2006. p.74) 
 

Com a carência desse campo “plástico-formal” e o advento das novas 

possibilidades do fazer artístico, existem poucas fórmulas que garantam a aceitação 

da obra como arte. Sobre a classificação das artes na contemporaneidade Michael 

Archer fala que: 

 

De início, parece que, quanto mais olhamos, menos certeza podemos 
ter quanto àquilo que, afinal, permite que as obras sejam 
qualificadas como "arte", pelo menos de um ponto de vista 
tradicional. Por um lado, não parece haver mais nenhum material 
particular que desfrute do privilégio de ser imediatamente 
reconhecível como material de arte: a arte recente tem utilizado 
não apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som, 
palavras, pessoas, comida e muitas outras coisas. Hoje existem 
poucas técnicas e métodos de trabalho, se é que existem, que 
podem garantir ao objeto acabado a sua aceitação como arte. 
(ARCHER, 2001, p. ix) 
 

 

 

Segundo o escritor e crítico de arte Paulo Sérgio Duarte, na palestra magna 

que iniciou o 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande 

[V. DVD – 04 Vídeo das Conferências nº01], a arte corresponde sempre a sua 

historicidade e a historia é de uma cultura sem progresso, essa arte que vive em crise 

com o ser, no interior do qual ela existe. Ele interroga se a arte contemporânea não 

é um reflexo da atualidade, assim como as correntes modernistas o foram em seu 

tempo. Diz ainda que o ser moderno é um ser em crise e que a arte moderna era a 

experiência desse ser. 

Para o professor Paulo Sérgio a arte está em permanente crise e mutação e 

essa mutação não significa progresso e sim transformações e mudanças. Diz que a 

arte procura um novo horizonte para pensar as possibilidades de sua própria história 

a cada momento, é uma reflexão crítica que implica em se conhecer o que move a 

atividade vigente. Assim, a arte se move pensando em si mesmo é uma 

autorreflexão.  Portanto, segundo ele, a modernidade está vigente, mas podemos 

pensar e problematizar horizontes que foram transpostos da modernidade e que são 

muito diferentes daqueles que fundaram essa própria época moderna. O que foi 
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abandonado da modernidade foi a ilusão de que ao se mudar ou se transformar se 

progredia.  

 Portanto, a arte contemporânea não busca a mudança como progresso e 

abandona as vanguardas. Arthur Danto, no livro “Após o fim da Arte”, acredita que a 

arte contemporânea se distingue da moderna pelo desgaste das narrativas, e diz: 

 

As estruturas narrativas da arte representacional tradicional e da 
arte modernista desgastaram-se pelo mesmo sentido de que 
deixaram de desempenhar um papel ativo na produção da arte 
contemporânea. A arte hoje é produzida em um mundo artístico não 
estruturado por nenhuma narrativa mestra, embora, é claro, 
permaneça na consciência artística o conhecimento de narrativas 
que não mais se aplicam. Os artistas, hoje, estão no final de uma 
história pautada por aquelas estruturas narrativas. (DANTO, 2006. 
p.53)  

 
E sobre a questão da tentativa de classificação do que acontecia no pós-

modernismo Danto revela que a contemporaneidade é um “período de desordem 

informativa, uma condição de perfeita entropia estética”, nela tudo é permitido, e 

completa: 

 

Tão logo o fizermos, porém, perdemos a habilidade de reconhecer, a 
capacidade de classificar e a percepção de que o pós-modernismo 
marca um estilo específico. Poderíamos tirar proveito da palavra 
“contemporâneo” para cobrir quaisquer disjunções de pós-
modernismo que se quisesse cobrir, mas então novamente ficaríamos 
com a sensação de não possuir um estilo identificável, de que não há 
nada que não se ajuste. Mas que na verdade, é a marca das artes 
visuais desde o final do modernismo, que como período se define 
pela falta de uma unidade estilística, ou pelo menos do tipo de 
unidade estilística que pode ser alçada à condição de critério e 
utilizada como base para o desenvolvimento de uma capacidade de 
reconhecimento – e que, consequentemente, não há possibilidade de 
um direcionamento narrativo.  (DANTO, 2006. p.15) 
 

Paulo Sérgio Duarte, em entrevista ao site do Itaú Cultural, fala que a arte 

contemporânea: 

... tem uma história e é um processo que vem desde cinco décadas. 
A arte brasileira é uma das que têm mais vitalidade no mundo 
contemporâneo. Ela tem o poder de compreender claramente o seu 
tempo. Isso se dá numa experiência radical de passagem da 
modernidade à contemporaneidade, materializada na obra de dois 
artistas: Lygia Clark e Hélio Oiticica. Há outros desdobramentos 
positivos nos anos 1970, com obras de Antonio Dias, Waltercio 
Caldas, Cildo Meireles, Tunga, José Resende e Carmela Gross. São 
configurações muito poderosas do mundo presente. Isso veio 
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alimentando as gerações mais jovens, sempre estimuladas por eles, 
que foram elaborando suas próprias questões. O que dificulta uma 
maior clareza da força da arte contemporânea brasileira é o vazio 
institucional que o país vive. A produção contemporânea tem 
presença rarefeita nos principais museus do Brasil. No contexto 
mundial, está começando a haver um reconhecimento, artistas 
brasileiros estão sendo citados em bibliografias internacionais do 
universo acadêmico. Hoje já existe um importante acervo brasileiro 
lá fora. A aquisição da coleção Adolpho Leirner [pelo Museum of Fine 
Arts, Houston, Estados Unidos] é significativa, e um artista vivo e 
atuante como Cildo Meireles ter uma exposição retrospectiva na 
Tate Modern, Londres [encerrada em janeiro], é um reconhecimento 
da contribuição dessa arte contemporânea. Duas obras que estão 
entre as melhores de arte contemporânea que vi nos últimos tempos 
são de artistas brasileiros: a instalação de Tunga, A Luz de Dois 
Mundos, no Louvre, Paris, em 2005, e Babel, de Meireles, na Tate. 
São obras que representam o melhor que existe em arte e política 
nos dias de hoje: não são panfletárias, são indiretas, com uma 
crítica contundente à situação do mundo atual. (DUARTE, 2009) 
 

 Portanto, a arte contemporânea brasileira se configura como uma arte 

consistente de caráter primoroso e que ganhou espaço no mundo, mas que dentro do 

próprio país não encontra eco para sua realização e exposição. O mesmo se dá com a 

produção paraibana, cujos artistas necessitam sair de seu local de origem para ter 

seu trabalho reconhecido, apreciado e poder sobreviver de sua arte. 

 A exemplo do artista plástico campinense Antonio Dias, mundialmente 

reconhecido como expoente das artes contemporâneas, que não encontrou espaço 

para sua produção dento da sua cidade. O mesmo acontece com o artista plástico 

José Rufino que realiza exposições por todo o Brasil e em diversos países, mas pouco 

encontra espaço dentro do seu local de origem. Essa necessidade de sair provoca 

também o fomento do intercâmbio de saberes, porém deixa um ressentimento em 

relação à falta de oportunidade oferecida no estado da Paraíba.  

 Cabe ao estado e a iniciativa privada criar meios de fomento às artes plásticas 

paraibanas, mas como? 

 Partindo do pressuposto de que só se aprecia o que se conhece, para que essa 

realidade possa ser modificada é necessário o investimento na formação de público 

para a apreciação das artes plásticas. A forma mais eficaz, portanto, é o trabalho de 

arte-educação com as crianças. O desenvolvimento da criatividade através do 

conhecimento da arte e de sua vivência despertará nessas o gosto pelas artes e como 

sendo os formadores de opinião com maior poder de convencimento, multiplicarão 

em casa e nos seus círculos sociais o desejo do conhecer e do fruir arte. Assim, 
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mantendo o contato com os espaços de arte, a população valorizaria e buscaria 

fomentar o desenvolvimento e financiamento das artes no estado. 

 A ideia de unir ao 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de 

Campina Grande um festival de arte no qual acontecesse simultaneamente uma 

exposição de arte e workshops voltados para o público infanto-juvenil, foi uma forma 

de ampliar o público do evento, favorecendo o primeiro contato de muitas crianças 

com o universo das artes plásticas. A proposta de curadoria se identifica com a 

proposição de Ivo Mesquita no Panorama da Arte Brasileira de 1996, que diz no 

catálogo da exposição “ [a curadoria] propõe a possibilidade de que a exposição seja 

ela mesma um território de descobertas e surpresas, sem uma direção única a ser 

seguida.” (MESQUITA apud. CHAIMOVICH, 2008. p.9) 

A cultura contemporânea mesmo sendo plural, deixa à margem quem não 

tem esclarecimento. Oferecendo inúmeras possibilidades de identificação, todos 

devem ter o direito de conhecer os significados do que experimenta e isso só 

acontece por meio da educação e aprendizado cultural. Também o museu, as galerias 

e todos os agentes envolvidos com a arte devem, como ressalta Chaimovich,  “... 

conviver mais com intimamente com o setor educativo, que ao captar a percepção do 

público, ajuda os curadores a conceber estratégias de envolvimento dos visitantes 

com a arte contemporânea.” (CHAIMOVICH, 2008. p.10) 

Não é só a Arte que se integra à sociedade, existe o caminho inverso, onde a 

educação, o conhecimento e a busca por diferentes experimentações levam a 

população a se aproximar do universo das artes, tornando-a consumidora de arte. 

Com a tentativa de desligar a população do entretenimento fugaz e 

alienador oferecido pelos meios de comunicação de massa, atrair tal público para 

ambientes de apreciação das artes favorecerá ao aprendizado da arte, ao 

desenvolvimento do raciocínio crítico e intelectual e irá fomentar a procura pela 

diversão construtiva.  

Na contemporaneidade a arte coloca o homem em frente à sociedade em 

que vive, criando novos códigos com o uso de materiais não-tradicionais para 

provocar o sentimento do mundo contemporâneo. A obra de arte é a possibilidade do 

mundo criada pelo artista, que poderá nos oferecer um novo olhar sobre o mesmo. 

Aprende-se arte convivendo com obras, estudando a história da arte, a 

estética e as linguagens artísticas, mas também se aprende por meio do fazer 
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artístico que, começando por diversão, cria-se o gosto pelo desenvolvimento e pelo 

conhecimento. O ato de produzir arte, mais que uma capacidade humana, é uma 

necessidade desde os primórdios da história da humanidade e, assim como 

aprendemos a ler e escrever, devemos estudar, aprender a ver, compreender e 

criticar as artes e a vida. A personal marchand Márcia Barrozo do Amaral observa “A 

arte é instigante, faz pensar. Quanto mais pessoas conhecem o assunto, mais elas se 

interessam.” (INSTITUTO OBOE) 

Despertando o raciocínio crítico, este se amplia para além das 

interpretações artísticas e passa a fazer parte do dia-a-dia, desenvolvendo adultos 

mais preparados. Os museus hoje se abrem ao público oferecendo uma arte com ação 

social que faz refletir sobre a situação atual do homem. 

Na arte sem moldura, vemos a quebra com os limites da realidade, vemos a 

quebra das nossas certezas e a nós é apresentada a nova arte = vida. É a cultura que 

torna a vida possível. “É cultural toda experiência da qual saio diferente - e mais rico 

- do que era antes (...) amplia meu mundo emocional, aumenta a minha 

compreensão do mundo em que vivo e, assim, me torna mais livre para escolher meu 

destino”, esclarece o crítico de arte Renato Ribeiro.  (INSTITUTO OBOE) 

Assim, pretende-se durante o projeto oferecer ao público da cidade, carente 

de espaços culturais de aprendizado, a oportunidade da aproximação com o mundo 

da arte, e dos espaços da arte na tentativa de recriar a ideia do que foi o museu 

durante a ditadura militar brasileira, especificamente no ano de 1969, onde os 

artistas contemporâneos fizeram dele uma unidade experimental.  

Segundo Cristina Freire "Naqueles anos difíceis, um ‘espaço operacional’ 

seria o elemento que melhor expressaria uma museologia revolucionária quanto à 

ênfase experimental das tendências conceituais. O museu, nessa concepção, deixa de 

entrar em cena depois da obra, tornando-se concomitante a ela.” (FREIRE, 2006. 

pp.26 e 27). Walter Zanini completa “Deixa de ser um órgão expectante e exclusivo, 

armazenador de memórias, para agir como núcleo das proposições criadoras, e a 

participação direta dos artistas é decisiva.” (ZANINI apud FREIRE, 2006. P. 27) 

O projeto em sua totalidade pretende promover espaços de arte como locais 

de aprendizado e não apenas exposições desvinculadas de conteúdo educacional. 

Pretende-se com isso educar o público visitante, a autora completa: 
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Assim como o trabalho artístico não estaria desvinculado de todo o 
seu contexto, a exposição também deveria estar organicamente 
ligada a seu tempo (...) organizaram exposições coletivas no Brasil e 
no exterior estimulando o uso do museu para o desenvolvimento de 
projetos, cursos, palestras e como fórum de debates. (Freire, 2006. 
p. 26)  

 
 

A possibilidade de abrir as portas dos museus para artistas e não artistas 

oferecendo a possibilidade de trabalharem juntos iniciará a construção de um campo 

experimentacional democrático, aberto e criativo, como fora o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, quando Cildo Meireles, Guilherme Vaz, Frederico de 

Morais e Luiz Alphonsus criaram nele uma unidade experimental à qual deram o nome 

de “Domingo de Criação”, sobre esse universo experimental Cristina Freire cita que 

“entre os pressupostos estavam a liberdade quanto ao tipo de material, quem 

realizaria o trabalho – artista ou não-, a valorização da atividade criadora mais que o 

objeto, a proximidade cada vez maior entre artistas e público, e sua realização num 

espaço aberto e democrático”(FREIRE, 2006. p. 30). 

Nesse espaço de experimentação que o museu se tornou, encontramos a 

curadoria contemporânea que busca sua valorização não pela forma, mas pela ideia 

que propõe no intuito de dar novos significados às obras. Sobre a função dos 

curadores, Tadeu Chiarelli ressalta que no cenário brasileiro novos curadores 

relevantes foram os “... conhecedores dos parâmetros convencionais de qualquer 

curadoria, que souberam inovar a maneira de expor, não apenas no âmbito 

“cenográfico”, mas sobretudo nos aspectos conceituais.” (CHIARELLI, apud 

CHAIMOVICH, 2008. p.14). 

A utilização da ideia do que é um museu de arte ou um espaço expositivo 

contemporâneo condiz com a função do museu proposta por Vicente Todoli, diretor 

da Tate Modern, quando ele diz que “A função do museu não é a de agrupar peças 

históricas, mas educar seus visitantes, fomentar a produção contemporânea e 

alimentar o debate”, e completa Newton Freitas, presidente do Instituto Oboe, “a 

ideia não é dar ao visitante o esperado, mas justamente surpreendê-lo a fim de 

possibilitar-lhe ampliar seus conhecimentos, apurar o senso crítico e ultrapassar 

fronteiras.” (INSTITUTO OBOE). 
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Portanto, diante das propostas acima discutidas, realizou-se o projeto Arte 

na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, onde o Pensamento figurava o 

debate acerca das artes contemporâneas, a Criação o fomento do fazer artístico e o 

Ato, a experimentação desse fazer.  
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CAPÍTULO 1 

 

DESENVOLVIMENTO DOS CONCEITOS 

 

 

 

 

1 EVENTOS ESPECIAIS 

 
  

Segundo Anton Shone1, um evento, para ser classificado como “Special 

Event”, deve apresentar alguns diferenciais: 

 

 Singularidade – O evento deve ser único no seu seguimento, embora 

possa ser reproduzido posteriormente, como uma bienal, ou um 

festival. Deve sempre se renovar. A ideia é de se manter inovador. Não 

é só a singularidade que garante um evento especial. 

 Perecibilidade – Sendo único, um evento é imensamente perecível, 

pois nunca deve ser repetido exatamente da mesma maneira. A ideia 

é, nas reedições, renovar de forma que o evento não perca a qualidade 

da singularidade e que permaneça único. 

 Intangibilidade – O participante do evento vive ali uma experiência 

mais ou menos intangível, pois grande parte dos eventos não resulta 

em algo físico, por outro lado, uma fotografia, um catálogo, um brinde 

ou mesmo uma programação torna aquela lembrança tangível. O 

importante é encontrar uma forma de fazer do intangível algo 

tangível. 

 Ritual e Cerimônia – Rituais e cerimônias como forma de atrair público, 

o ideal é criar com o evento uma nova tradição. 

 

 
(1)SHONE, A., PARRY, B. – Successful Event Management, 2004. p.2 
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 Local – O ambiente onde ocorrerá o evento é de suma importância, o 

espaço certo é sinônimo de sucesso, enquanto que uma má escolha 

contribui para o fracasso do projeto. 

 Interação e Contato Pessoal – Na grande maioria dos eventos o público 

não entra em contato com a equipe da produção. Porém, existem 

eventos que necessitam desse contato e quando isso ocorre toda a 

equipe precisa ser treinada para atender ao público. É necessário 

saber interagir, criar um ambiente agradável, buscar formas de 

entreter. O contato com o público também é favorável na recepção do 

feedback, e entender quais os pontos que precisa manter e os que 

deve modificar em função do público. 

 Intensidade de Trabalho – Quanto mais complexo e exclusivo for o 

evento, mais intenso será o trabalho, tanto em sua organização como 

em sua operacionalização. O planejamento é a base para uma 

organização eficiente e esse planejamento deve ser complexo. A 

exclusividade desse tipo de evento requer um grau de afinidade de 

comunicação entre o organizador/produtor e o diretor/curador. Além 

do emprego de tempo e esforço, normalmente se usam fórmulas que 

deram certo em outros eventos. Uma equipe com alto padrão de 

qualidade também se faz necessária. Essa equipe deve ser composta 

por diversos profissionais, deve se pensar em tudo, desde o 

responsável pela limpeza do ambiente, ao recepcionista, motorista, 

técnico de som, iluminador, decorador, entre outros.  

 Calendário Fixo – Os eventos devem cumprir com seus cronogramas e 

possuir calendários fixos. Não se devem mudar datas de início das 

atividades, principalmente depois de tornar o calendário público. 

 

 

Baseado nas definições acima, o Projeto Arte na Contemporaneidade: 

Pensamento, Criação e Ato se enquadra na categoria “Special Event”.  

Ele possui singularidade, pois é um projeto inédito e em suas próximas 

edições manterá o formato, porém abordará outros assuntos, apresentará outros 

palestrantes, outros artistas, renovando-se a cada ano. 



 

 

32 | P á g i n a  

 

É perecível, pois as discussões, os temas, as obras e os grupos de trabalho não 

serão repetidos, aconteceram exclusivamente para aquela ocasião, restando delas a 

documentação fotográfica, videográfica e escrita. 

Intangível, pois o maior fruto do evento foi o conhecimento, as trocas de 

experiência, a fruição das obras e a diversão do aprendizado. Mesmo que tenha 

distribuído material gráfico que ficará de recordação, o projeto resultou em um 

objeto imaterial. 

Sua abertura e estrutura atribuíram à característica ritualística, de cerimônia, 

além do desejo de tornar o evento tradicional com o passar dos anos. [V. DVD – 02 

Fotos Abertura do Simpósio] 

O local, uma fundação artística, foi cuidadosamente escolhido para que todas 

as etapas do evento acontecessem em um único espaço, proporcionando assim uma 

regularidade de público. 

Grande parte da equipe ficou em contato direto com o público, desde a 

recepção, entrega de materiais e informações. Também, ao final de cada palestra do 

simpósio, o público pôde contribuir com o projeto. 

Sua realização exigiu um trabalho intensivo. Foram oito meses de pré-

produção para que o projeto acontecesse.  

Cumprindo com um calendário fixo, que exigia a execução do evento até o 

mês de dezembro de 2010, conseguimos uma extensão do prazo junto à direção do 

programa que permitiu que fosse executado até no máximo a primeira quinzena de 

março de 2011. 

Portanto, o projeto pode ser considerado um evento especial. 
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2 PRÉ-PRODUÇÃO 

 

 

A primeira etapa do projeto é a sua idealização.  

 

 Idealização 

Surge de um insight que pode advir da identificação de uma necessidade, um 

problema ou mesmo da realização de um sonho ou propósito. 

Nessa etapa o mais importante é o pensar, é onde tudo é articulado no plano 

das ideias, e estas, passadas para o papel, tornam-se tangíveis e executáveis. 

Joe Goldbalt2 afirma que todo o evento de sucesso possui cinco estágios que 

são: a pesquisa, a elaboração do projeto, o planejamento, a coordenação e a 

avaliação. Assim, essa primeira etapa se inicia com a pesquisa, é fundamentada no 

projeto escrito e termina no planejamento das tarefas projetadas.   

A pré-produção se inicia com a ideia de realizar um evento e termina com o 

fechamento de contratos que obriguem o projeto a ser realizado. A partir desse 

ponto é iniciada a produção e cabe ao bom profissional honrar com os compromissos 

firmados. Segundo o produtor Rômulo Avelar: 

 

A assinatura de contratos, que caracteriza o primeiro marco divisório 
do projeto, pode selar compromissos de diferentes naturezas, como 
o fechamento de um patrocínio, o acerto de datas em um espaço 
cultural ou a contratação de um fornecedor ou artista. (AVELAR, 
2010. p.174) 

 

 Após a fase de contratação, mesmo que se trate de um acordo verbal ainda 

muito utilizado em eventos culturais, é necessário que o produtor se esforce no 

cumprimento da atividade, pois sua credibilidade vai depender de sua 

responsabilidade para com o projeto e principalmente para com os apoiadores, 

fornecedores e parceiros. 

 

 

 
(2)GOLDBLATT, J. – Special Events: Twenty-First Century Global Event Management, 2001. p. 36 
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Na realidade brasileira, muitos projetos são iniciados assumindo compromissos 

irreversíveis, o que incorre em um erro muitas vezes fatal. Avelar afirma que  

 

Quase sempre essa ação impulsiva acaba custando caro aos 
envolvidos e resultando em perdas na qualidade do empreendimento 
ou mesmo em prejuízos financeiros. São frequentes os relatos de 
eventos não realizados ou ações malsucedidas cujo fracasso pode ser 
creditado a atitudes precipitadas. (AVELAR, 2010. p.175) 

 

Antes de assumir tais compromissos, é necessário que se cumpra a série de 

etapas que constituem a pré-produção. 

A segunda etapa é o planejamento da ação. 

 

 Planejamento da Ação 

É o momento de traçar os caminhos para que a ideia se torne tangível. Definir 

estratégias, planejar e traçar diretrizes para a execução adequada da proposta. Esse 

planejamento deve ser pensado a curto, médio e longo prazo, objetivando o ponto 

em que o projeto se encontra e até onde pretende chegar, e qual a melhor 

alternativa para atingir o objetivo desejado. 

 De acordo com Lacombe e Heilbonr o planejar é “(...) a determinação da 

direção a ser seguida para alcançar um resultado desejado” (LACOMBE, HEILBORN, 

2003, p. 162). Avelar completa:  

 

É uma ação deliberada que possibilita maior eficiência diante das 
variações e ameaças impostas pelo ambiente e aumenta 
consideravelmente as chances de êxito de um empreendimento. 
Planejar é abrir espaço no cotidiano para pensar o futuro. (AVELAR, 
2010. p.176) 
 
 

 O gestor ou produtor precisa vislumbrar a conclusão do projeto, detalhando-o 

ao máximo, e uma forma bastante utilizada é responder um briefing sobre o projeto 

com a seguinte roteirização: onde?, como?, para que? para quem?, como?, quando? 

por quê? 

 Também é necessário, como aponta Goldbalt³, realizar pesquisa de 

marketing (para entender a situação atual), pesquisa quantitativa (que determina 

 
 (3)GOLDBLATT, J.  – Op. Cit. pp. 37, 38 e 39 
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informações demográficas como gênero, idade, classe social, etc.) e pesquisa 

qualitativa (que vai mostrar, através do desenvolvimento da pesquisa quantitativa, 

qual o método apropriado e o foco direcional do projeto). 

 Tendo essas respostas, é possível traçar metas. Como em todos os projetos 

culturais, devemos sempre esperar imprevistos e antecipar suas restrições, ser 

maleável e aceitar realizar possíveis alterações na proposta. Normalmente, os 

projetos artísticos tomam formato final bem diferente da ideia inicial, e isso é 

absolutamente normal. Avelar afirma que:  

 
A realidade é dinâmica e exige dos empreendedores posturas 
maleáveis. As linhas de um projeto têm que ser revistas sempre que 
ocorrer alguma mudança significativa no ambiente. Um dos grandes 
benefícios do planejamento é exatamente o de proporcionar ao 
gestor maior agilidade e segurança para a tomada de decisões e para 
a efetivação das alterações necessárias, diante de fatos inesperados. 
(AVELAR, 2010. p.176) 

 

Avelar cita Lucio Costa ao afirmar que “A única certeza do planejamento é 

que as coisas nunca ocorrem exatamente como foram planejadas.” (Lúcio Costa 

[Urbanista] apud AVELAR, 2010. p.176) 

O ponto de partida para a execução de um projeto é um estudo preliminar, 

uma reflexão sobre o panorama no qual ele se insere e sobre suas possíveis variáveis. 

Esse procedimento ajuda a reduzir riscos e incertezas. 

Romulo Avelar4 elenca algumas questões necessárias à reflexão durante a pré-

produção. Dentre elas segue abaixo as que se enquadram ao projeto em estudo:   

 

 

 

 O cenário é de expansão ou retração? 

 Existem oportunidades evidentes para uma ação como a que se pretende 

desenvolver? 

 Existem ameaças? Quais os riscos, sua gravidade e probabilidade? Algum 

deles poderia inviabilizar a proposta? 

 

 
 (4)AVELAR, Romulo – O Avesso da Cena, 2010. p.177  
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 Se o momento é desfavorável, vale a pena esperar uma alteração do 

cenário para iniciar o empreendimento? 

 

   

Se o resultado apontar para o sucesso do empreendimento, devem-se levantar 

informações complementares: 

 

 O universo do projeto em perspectiva é suficiente conhecido ou serão 

necessários outros estudos para maior familiarização com o tema? 

 A ideia é inédita? 

 Existem registros de experiências similares já realizadas? Em caso 

afirmativo, quais foram os resultados? 

 Em que a nova proposta se diferencia daquilo que já foi realizado? 

 Quais são os atributos que poderão ser explorados como diferenciais? 

 Qual é o perfil do público-alvo da ação? 

 Quantas pessoas se pretende atingir? Em quais localidades? 

 Quais são os potenciais parceiros para a viabilização de uma proposta 

dessa natureza?  

 

 

A partir desse confronto com a realidade é que começam os primeiros cortes 

para a concretização racional da proposta. 

 Goldbalt afirma que “Eventos especiais requerem pessoas com habilidade de 

trabalhar facilmente com os dois lados do cérebro. O lado direito que é o 

responsável pela criatividade e do lado esquerdo responsável pela lógica” 

(GOLDBALT, 2000. P.46), assim os profissionais responsáveis pelo gerenciamento de 

eventos especiais devem, não só utilizar sua criatividade para criar um projeto 

especial, como também ser regido pela lógica para executar um evento que atinja as 

expectativas desejadas. 

 As ideias devem ser executáveis, o criador/ projetor deve objetivar o que é 

executável de acordo com os recursos que possui, que segundo Goldbalt são: 

“recursos financeiros, humanos e políticos, e seus graus de importância variam 

dependendo do tipo de evento”. (GOLDBALT, 2001. p.48) 
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 Outra etapa importante é a montagem da equipe de trabalho.  

 

 Montagem da Equipe de Trabalho 

Esse é o ponto crucial que significará o êxito ou o fracasso, como também 

pode comprometer parte da equipe com responsabilidades alheias. Deve-se, como foi 

citado por Anton Shone no capítulo anterior, criar uma equipe de trabalho eficiente 

que envolva desde o pessoal da limpeza aos diretores. Quantitativamente, deve-se 

contar com um número de pessoas ideal para que não haja nem sobrecarga de 

trabalho, nem ociosidade. Qualitativamente, os profissionais envolvidos devem ser 

criteriosamente escolhidos, pois a falta de experiência, ou mesmo de qualificação 

especifica pode refletir negativamente no projeto. Devem fazer parte da equipe 

profissionais criativos, inovadores, qualificados e de preferência experientes.  

Para Lacombe e Heilborn, é essencial montar uma equipe multidisciplinar: 

 

A razão disso é simples: o aumento do conhecimento obriga a 
especializações maiores. Por outro lado, aumenta a complexidade 
dos problemas e das oportunidades, abrangendo, cada vez mais, 
aspectos e especialidades diferentes. Em consequência, somente 
equipes multidisciplinares têm condições de atuar com eficiência e 
eficácia na solução dessas situações complexas: a realidade é 
multidisciplinar. (LACOMBE, HEILBORN 2003, p. 521) 

 

É necessário que cada profissional se adeque à forma de operacionalizar o 

trabalho, assumindo diferentes papeis, sendo flexíveis diante das adversidades, além 

da facilidade de relacionamento e a adaptação às novas circunstâncias. A disposição 

e a disponibilidade do profissional para participar do evento também devem ser 

levadas em consideração, pois cada um deles deve se sentir parte do projeto. 

Além de uma boa equipe, o produtor precisa estar cercado de bons 

profissionais, bem como fornecedores e possíveis parceiros. Sobre esse aspecto 

Avelar diz que:  

 

A produção exige controle de todos os procedimentos, a fim de que 
os recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros alimentem o 
processo adequadamente. Mas, para que isso ocorra, além de contar 
com uma boa equipe, é fundamental desenvolver parcerias 
estratégicas com fornecedores, baseadas na confiança mútua. 
(AVELAR, 2010. p.180) 
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 Outra etapa é a montagem de checklists.  

 

 Montagem de Checklists 

Rômulo Avelar5 aponta para um desequilíbrio na distribuição de volume de 

trabalho ao longo do projeto. Diz ainda que devido à natureza dos projetos artísticos, 

as etapas de execução não são lineares, sem um fluxo regular de atividades, 

alternando períodos de trabalho intenso, com períodos de relativa calmaria. Após o 

início da produção, o ritmo de trabalho é acelerado, intensificando-se à medida que 

a estreia se aproxima. Esse é o período de desgaste mais intenso do trabalho, pois é 

durante ele que ocorrem os problemas mais sérios. 

 Tais problemas demandam de simples enganos ou esquecimentos e se 

transformam, ganhando grandes proporções e gerando desgastes. Devido ao fluxo de 

informações o produtor não pode confiar em sua memória, portanto, para minimizar 

os problemas causados por esses lapsos de esquecimento é fundamental a criação de 

checklists que são, como ele afirma, “mecanismos de verificação e acompanhamento 

de todas as atividades” (AVELAR, 2010. p, 181) 

 O checklist bem elaborado é um guia rápido de ações a serem executadas e 

acima de tudo um instrumento de controle das atividades. Ele atribui confiança no 

processo de trabalho potencializando o resultado final, pois minimiza a possibilidade 

de eventuais esquecimentos.  

Através de um checklist bem elaborado, podem-se checar todos os detalhes e 

os procedimentos necessários para a realização do evento. É imprescindível que cada 

detalhe, desde os mais simples como fio de nylon, aos mais complexos como aluguéis 

de estruturas estejam listados no checklist, quanto mais detalhado menos espaço 

para eventuais falhas, deve-se empenhar um cuidado obsessivo nos mínimos 

detalhes.  

 

 

 

 

 

 
 (5)AVELAR, Romulo – Op. Cit. p.181 
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Goldbalt aconselha a montagem de um checklist para gerenciar o tempo 

diariamente, ele deve conter todos os telefonemas que você precisa realizar, os 

nomes e os endereços de quem você precisa encontrar, bem como o assunto que vai 

tratar com cada um. Depois de listados os compromissos, é necessário verificar qual 

a forma mais eficaz de manter a comunicação, se através de reunião presencial, 

videoconferência, teleconferência ou e-mail. Separar um tempo específico para ler e 

responder e-mails, um de cada vez. Elencar as prioridades e delegar funções 

específicas. (GOLDBALT, 2001. pp. 21 e 22) 

Para Romulo Avelar:  

 

O ponto de partida para a montagem de um checklist, na fase de 
pré-produção, é a identificação das rotinas específicas do trabalho a 
ser realizado. É preciso levantar cuidadosamente todos os 
procedimentos fundamentais para a concretização do projeto, a fim 
de que o roteiro se torne realmente confiável. O passo seguinte é 
organizar as informações em formulários, facilitando o lançamento 
dos dados e a consulta pelos integrantes da equipe. (AVELAR, 2010. 
p.182) 

  

Após o checklist, deve-se elaborar o plano de comunicação.  

 

 Plano de Comunicação 

Por mais bem elaborado que seja, um projeto que não possua um bom plano 

de comunicação e divulgação corre o risco de não atrair público. Além da 

preocupação com a imagem do projeto, é importante a elaboração de um plano de 

comunicação por uma equipe ou empresa especializada.  

 Muitos produtores esquecem a importância da comunicação, em detrimento 

de outras ações do projeto. Também é imprescindível a contratação de assessores de 

imprensa que utilizarão mídia gratuita de divulgação, principalmente em jornais 

impressos e em meio eletrônico. 

 Para a montagem de um plano de comunicação, deve-se responder também a 

um briefing, para a identificação, qualificação e quantificação do público alvo, 

distinguido-o quanto a, sua idade, orientação sexual, domicílio, escolaridade e 

expectativas. O objetivo é, segundo Avelar, “avaliar o potencial de retorno da 

ação”. (AVELAR, 2010. p.199). 

 Seguido a essa análise, definem-se as estratégias de comunicação, que pode 

ser a comunicação pessoal, por meio de veículos de comunicação como emissoras de 
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televisão, rádio e jornais, por meio da assessoria de imprensa, do marketing direto 

como catálogos e malas diretas, por meio de distribuição de material gráfico como 

cartazes, filipetas, postais temáticos, placas e adesivos, e por meio de mídias 

eletrônicas como e-mails, redes sociais, blogs, sites e banners eletrônicos. Também 

existem canais alternativos como publicidade em revistas, shows e apoio a outros 

eventos com visibilidade.  

Avelar recomenda que sejam utilizados diferentes canais de comunicação para 

causar o impacto desejado. O meio eletrônico nos últimos anos vem despontando 

como um canal de grande potencialidade para a transmissão da mensagem a ser 

divulgada, é uma forma que além de se mostrar eficaz, também reduz 

consideravelmente o custo com divulgação. 

 Um elemento forte para a comunicação é a elaboração da mensagem que se 

pretende transmitir. Avelar afirma que desde o início do projeto “... é recomendável 

refletir sobre as linguagens mais adequadas à abordagem do público-alvo e sobre os 

formatos das mensagens a serem enviadas... Deve-se explorar, portanto, aquilo que 

o torna único perante o público e a mídia”(AVELAR, 2010. p.200). 

 A restrição orçamentária é um fator crítico para as produções artístico-

culturais no Brasil, portanto, o plano de comunicação não deve exceder o orçamento 

destinado a ele, ao contrário, o responsável pela comunicação tem o dever de criar 

uma mensagem de forte apelo com o menor custo possível.  

  

 Montagem de Cronograma 

Outra etapa é a da montagem do cronograma, sobre ela Rômulo Avelar fala: 

 

A montagem de um cronograma, no início da fase de pré-produção, é 

uma ação imprescindível para o bom gerenciamento do fator tempo. A 

avaliação prévia do período necessário para a execução de cada 

atividade reduz as chances de ocorrerem descompassos e atropelos 

indesejáveis, resultando em ganho de qualidade para o produto final. O 

cronograma permite a visualização de momentos críticos e confere 

maior clareza para a tomada de decisões em caso de atrasos. Além 

disso, tem efeito positivo no próprio comprometimento da equipe com 

os resultados. Um cronograma elaborado juntamente com as pessoas 

que respondem por cada área do projeto resulta na divisão de 

responsabilidades com relação ao andamento do trabalho. Cada 

profissional passa a ter condições de controlar os prazos para 

cumprimento de suas atribuições e se compromete previamente com 
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seus limites de tempo. (AVELAR, 2010. p.201) 

 

O autor relata que uma forma eficaz de se fazer um cronograma é trabalhar 

de trás para frente, iniciando com a data ideal para a estreia, abertura, ou 

lançamento, regredindo até o momento em que se encontra.  

Para a data de abertura é prudente identificar a existência, no calendário, de 

algum momento especial que favoreça a divulgação na mídia. Verificar se a data está 

inserida em algum feriado, se for cidade turística o evento é favorecido, porém se 

não, o feriado significa evasão de público. Também se deve consultar o calendário 

das atividades da cidade para não ocorrerem confrontos entre eventos semelhantes, 

também se deve escolher uma data que seja desvinculada de grandes eventos. 

 Devem ser estabelecidas datas limites para cada atividade. Além disso o autor 

ressalta que: 

 

 “... as atividades devem ser encadeadas sequencialmente e de 
forma lógica, observando-se a existência de pré-requisitos de umas 
em relação às outras e o espaço de tempo exigido para o 
cumprimento de cada ação [...] À medida que as diversas atividades 
são dispostas no cronograma, fica patente o quanto são 
interdependentes e como o atraso em apenas uma delas pode 
comprometer o andamento de toda a produção”. (AVELAR, 2010. 
pp.202, 203) 

 

 

No cronograma, devem-se incluir prazos com margem de segurança para 

eventuais atrasos. Tendo feita a escolha da data da estreia todo o cronograma é feito 

em ordem inversa de tempo. De acordo com o cronograma estabelecido, pode-se 

chegar à conclusão que o período de execução é ou não suficiente. Caso seja 

insuficiente, a atitude mais sensata é redefinir o momento da estreia, acrescendo 

tempo para que a ação seja executada da forma desejada. 

 

 

Rômulo Avelar lista algumas recomendações para uma boa gestão de tempo:  

 

 Escolha criteriosa da data;  

 Envolver a equipe na elaboração do cronograma;  

 Evitar prazos curtos;  
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 Divulgar o cronograma entre a equipe e tê-lo sempre à mão;  

 Acompanhar o cronograma e cobrar o cumprimento de prazos as 
equipe.  

 
 
 

 Gestão Orçamentária 

Também é na pré-produção que se monta o orçamento, que é um 

planejamento financeiro do projeto. É o guia do controle de gastos, exercendo assim 

um equilíbrio entre as despesas e a receita. Sua elaboração é um dos fatores 

fundamentais dessa etapa. Para Avelar:  

 

A elaboração do orçamento é um dos pontos centrais da fase de pré-
produção. Organizar as contas significa ter real dimensão daquilo 
que é prioritário e ganhar plenas condições de monitoramento da 
situação financeira, de modo a garantir recursos para o cumprimento 
das metas programadas. (AVELAR, 2010. p.204) 

 
Sua elaboração garante benefícios ao projeto como: indica o volume de 

recursos a serem captados; elenca as prioridades; evita gastos indevidos; favorece os 

cortes em situações imprevistas; minimiza a chance de prejuízos financeiros. 

Goldbalt sugere “saber se os recursos disponíveis podem sustentar o 

desenvolvimento e a implementação do evento” (GOLDBALT, 2001. p.48), e isso pode 

ser constatado na elaboração do orçamento. 

 Para sua elaboração deve-se: 

 

 

 Listar os itens de despesa 

 Classificar as despesas (remuneração de pessoal, serviços de terceiros, 

obrigações patronais, despesas de comunicação, material, etc.) 

 Realizar tomadas de preço – o que vai dar confiabilidade ao orçamento, 

deve-se fazer pesquisa de mercado em no mínimo três empresas 

diferentes, escolhendo o mais acessível, resultando também em 

economia.  

 Lançamento de valores – onde se faz a seleção e distribuição por 

categoria de cada item de despesa, deve-se atribuir valores, costuma-se 

manter uma margem de segurança de 2,5% incluído no valor do projeto 
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para resolver qualquer contratempo. Como em editais de financiamento e 

leis de incentivo, não são aceitas rubricas genéricas ex: despesas 

diversas, despesas extras, deve-se diluir essa margem de segurança nas 

demais rubricas. 

 Revisão do orçamento – fase de análise de viabilidade do projeto, 

buscando soluções de parcerias e financiamentos para garantir o ponto de 

equilíbrio financeiro. 

 Ponto de equilíbrio – ponto onde as despesas e as receitas se igualam, 

onde não há lucro, nem prejuízo.  

 

 

Rômulo Avelar pondera que:  

 

“o ideal, naturalmente, é que o ponto de equilíbrio seja 
ultrapassado, e que a iniciativa se torne rentável, afastando o 
fantasma do prejuízo... Na avaliação de viabilidade pesam 
decisivamente o feeling e a experiência acumulada...”. (AVELAR, 
2010. p. 209) 

 

 

Diz ainda nas pp. 209 e 210 Op. Cit., que é recomendável refletir sobre as 

questões abaixo relacionadas:  

 

 Quais são as expectativas de ganhos financeiros com o projeto? 

 Como anda o mercado de patrocínios no momento? 

 É possível perceber algum movimento de expansão ou retração da 

economia no país? 

 Há alguma perspectiva iminente de mudança política que possa afetar o 

cenário econômico? 

 Existem, na cidade ou no estado, empresas patrocinadoras com porte 

adequado para investir o montante exigido pelo projeto? 

 O projeto tem algum diferencial competitivo que o torne atraente a 

eventuais patrocinadores? Oferece um volume de “moedas” que favoreça 

sua negociação? 

 Existe potencial para a realização de permutas de materiais ou serviços? 
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 Há alguma possibilidade de captação de recursos junto a organizações 

não-governamentais ou entidades internacionais? 

 Qual é o público potencial do projeto?  

 

 

Como o projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato foi, 

a priori, selecionado a participar de um programa de financiamento do Ministério da 

Cultura do Governo do Brasil, todas as etapas foram baseadas no prêmio, buscando-

se, portanto, produzir o melhor dentro das limitações orçamentárias que dispunha. 

Para uma gestão orçamentária eficaz podemos seguir algumas recomendações 

como: 

 

 

 Listar os itens de custos criteriosamente;  

 Não lançar valores muito próximos ao real;  

 Não superfaturar o orçamento;  

 Criar um fluxo de caixa que contabilizará as receitas e as despesas do 

projeto ao longo do processo de trabalho;  

 Informar toda a equipe sobre as restrições orçamentárias;  

 Acompanhar o orçamento e cobrar da equipe responsabilidade com os 

gastos;  

 Centralizar a movimentação orçamentária em uma única pessoa;  

 Realizar constantemente ajustes financeiros no projeto. 

 

 

 

 

 Captação de Recursos 

A viabilização de projetos culturais depende de apoios e patrocínios, 

portanto, na pré-produção é acrescentado um período de captação de recursos. Esse 

período deve ser razoável, pois o tempo exigido para a aprovação de projetos em leis 

de incentivo, editais de financiamento e mesmo patrocínio direto, demanda algum 

tempo, pois passa por processos burocráticos, portanto, não resultará 
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imediatamente, demorando de um a oito meses para se obter uma resposta positiva. 

É comum realizar a captação de recursos antes de iniciar o processo acima relatado. 

Para a captação de recursos diretos, é importante elaborar um plano de 

patrocínio que favoreça a venda do projeto. Da linguagem ao aspecto físico, o 

documento deve despertar o interesse pelo conteúdo, seduzindo a empresa. Antes, 

porém, é aconselhável identificar os prováveis parceiros.  

A captação de recursos deve preceder as demais atividades da pré-produção, 

principalmente antes de formalizar compromissos de execução do projeto, pois não é 

recomendável iniciar uma produção sem a garantia que existirão recursos para suprir 

as necessidades do evento. É mais prudente adiar a execução a realizá-la de forma 

irresponsável.  
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3 PRODUÇÃO 

 

 

A fase de implementação do projeto é o momento crítico, que exige tomadas 

de decisões rápidas e eficazes para a concretização da ideia. É o momento de gerir 

as atividades constantemente ao tempo em que são executadas. Segundo Joe 

Goldbalt, nesse momento “os diretores e produtores do evento devem manter 

atitude positiva e conseguir encontrar boas soluções para os problemas que 

aparecerem”. (GOLDBALT, 2001. p.54). 

Nessa etapa, também é preciso realizar uma análise crítica que considere as 

implicações financeiras, morais, éticas, os prós e os contras das tomadas de decisões.  

Produção é o momento de concretizar tudo o que foi previamente planejado 

durante a pré-produção. É uma fase de grande pressão e desgaste, em que o tempo é 

o maior desafio. É quando aparecem inúmeros imprevistos que devem ser 

solucionados rapidamente.  

À medida que a data de estreia se aproxima, as expectativas aumentam, 

Rômulo Avelar acrescenta que:  

 

Uma imagem que traduz com fidelidade o que se passa durante a 
fase de produção é a de um furacão. No início, a brisa é leve e tudo 
está tranquilo. À medida que a equipe envolvida começa a atuar, a 
demanda por providências vai crescendo. Os ventos ganham força 
quando a montagem caminha para sua etapa final. Às vésperas da 
estreia ou lançamento, a tempestade já se formou e atingiu seu grau 
máximo. Tudo gira em grande velocidade, e o produtor está lá: no 
“olho do furacão”. (AVELAR, 2010. p.219) 

 

A dedicação da equipe em realizar o projeto é indispensável para que ao 

término desse processo desgastante o evento aconteça como planejado. 

 

 Assinatura dos Contratos 

A produção é iniciada com a assinatura dos contratos, pois a partir dela, 

criam-se compromissos irreversíveis. A documentação deve ser minuciosamente 

analisada para que o contratado não proceda de forma distinta do acordado. São 

vários os contratos para a realização de eventos culturais como: contrato de locação 

de equipamento, locação de estruturas, locação de espaços, contratos de patrocínio, 

contratos de apoio, contrato com fornecedores e contratos com colaboradores. Em 



 

 

47 | P á g i n a  

 

alguns casos também se faz necessária a contratação de artistas, técnicos e demais 

profissionais. O ideal é chegar às vésperas do evento com essas contratações 

acertadas. Rômulo Avelar ressalta que:  

 

Uma vez assinado algum contrato, tem início o esforço para “levantar a 
produção”. É hora de mobilizar a equipe e colocar em andamento as 
ações que levarão à concretização do projeto. A partir desse momento, 
artistas e técnicos iniciam seu trabalho e passam a exigir suporte 
permanente do produtor. É dele a responsabilidade de cuidar para que 
todos os recursos humanos, materiais e financeiros estejam disponíveis 
nos momentos e locais adequados, a fim de evitar que o processo de 
criação sofra interrupções. Portanto, o produtor e sua equipe devem 
estar preparados para atender a solicitações de natureza diversas, com 
a máxima agilidade possível. (AVELAR, 2010. p.221) 

 

 O momento ideal para a mudança de estratégia do projeto devido a 

interferências inusitadas é a pré-produção, porém durante a produção também 

podem acontecer em razão da imprevisibilidade de projetos culturais, o que exige 

flexibilidade e capacidade de adaptação da equipe. A produção é um processo que 

deve ser acompanhado de avaliações constantes, para que as adequações exigidas 

pelo projeto possam ser executadas em acordo com o tempo especificado em 

cronograma e com os recursos financeiros. É um processo que alia maleabilidade e 

criatividade, com a racionalidade das tomadas de decisão.   

 

 Atividades da Etapa de Produção  

Rômulo Avelar nas pp. 221, 222, 223 e 224, elenca uma série de atividades 

típicas da fase de produção: 

 

 

 Fechamento dos apoios culturais; 

 Acertos referentes a hospedagem, alimentação, transporte aéreo ou 

rodoviário e translado de profissionais envolvidos na produção;  

 Contratação e acompanhamento dos serviços de transporte pessoal, 

material e equipamentos; 

 Contratação e acompanhamento de serviços diversos; 

 Verificação da documentação dos profissionais envolvidos; 

 Aquisição e acompanhamento da entrega de materiais; 

 Acompanhamento dos serviços de criação e produção gráfica; 
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 Acompanhamento dos serviços de divulgação; 

 Contratação de mídia e acompanhamento da veiculação de anúncios; 

 Elaboração de lista de convidados e controle da distribuição de convites; 

 Acompanhamento do público no local; 

 Acompanhamento de testes e ajustes técnicos e passagem de som, luz, 

vídeo etc;  

 Atendimento a demandas do público e de autoridades; 

 Definição do layout geral do evento, com determinação de espaços para 

palco, camarins, plateia, área para convidados especiais, corredores, 

acessos, bilheterias, sanitários, bares, etc; 

 Agendamento de ensaios e de reuniões técnicas e artísticas;  

 Fechamento de apoios culturais; 

 Treinamento e orientação de todos os profissionais que trabalharão no 

evento;  

 Solicitação de policiamento nas imediações; 

 Acertos de ordem técnica, operacional e burocrática com o local onde 

será realizado o evento e 

 Efetuação de pagamentos à equipe e aos fornecedores.  

 

 

Graças às inúmeras ocorrências inusitadas na produção de eventos culturais, 

os diretores e produtores do evento necessitam fazer de tudo um pouco, pois é de 

sua responsabilidade a viabilização do projeto. Avelar encara as adversidades dos 

eventos culturais no Brasil como um circo onde o produtor trabalha, e acrescenta:  

 

No “circo” da produção brasileira, ele se vê, com frequência, diante 
de situações críticas para as quais deve oferecer soluções imediatas 
e brilhantes. Ou seja, ele acaba atuando como um “faz tudo” que, a 
cada momento, precisa colocar à prova sua inventividade e sua 
capacidade de ‘cobrir buracos’. Por vezes, precisa deixar de lado 
certos brios para, se preciso for, até mesmo varrer o chão. (AVELAR, 
2010. p.225) 
 

O público normalmente não percebe o que acontece nos bastidores de uma 

produção e é essencial que não perceba. O que mostra que a produção foi bem 

executada. 
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 Busca de Apoios e Permutas 

Outro ponto importantíssimo é a busca de apoios e permutas, pois 

dificilmente um projeto consegue ser realizado apenas com o patrocínio, visto que 

este muitas vezes não cobre as despesas do projeto. Esses apoios podem ser 

efetivados realizando-se permutas de produtos e serviços em troca da contrapartida 

oferecida pelo projeto que muitas vezes se configura na associação da marca aos 

materiais de divulgação do evento, como, por exemplo, no material gráfico, nos 

spots de TV e rádio, em citações de áudio no início das atividades do evento. 

  

 Cumprimento do Cronograma 

Durante a produção, aumenta a preocupação com o tempo, pois é 

fundamental que os prazos sejam cumpridos. Principalmente em se tratando de 

projetos financiados, o proponente deve cumprir com todas as obrigações 

estabelecidas pelo edital, ou lei ao qual foi submetido, correndo o risco de perder os 

recursos financeiros, ou reembolsá-los caso os prazos não sejam cumpridos. Além 

disso, o atraso nas produções culturais aparenta a falta de capacidade do diretor em 

levar o projeto a termo, perdendo assim sua credibilidade e enfraquecendo o 

projeto. Rômulo Avelar alerta que “o adiamento de um evento às vésperas de sua 

realização é uma situação delicada, que precisa ser evitada a todo custo”. (AVELAR, 

2010. p.229) 

 

 Gestão Orçamentária 

Além da gestão de tempo, o cuidado é redobrado em relação à gestão 

orçamentária, a partir do momento que a produção começa, começam também as 

despesas e o controle dos gastos é importante para que os valores previstos na 

planilha orçamentária, realizada na pré-produção, não sejam ultrapassados gerando 

perdas significativas. A gestão do orçamento é função do produtor cultural, que deve 

valer da sua autoridade para que toda a equipe trabalhe em conjunto para manter a 

programação orçamentária. Porém, devido aos imprevistos que acompanham as 

produções culturais, no decorrer da produção, a planilha de orçamento deve ser 

revista a fim de realizar ajustes de acordo com os recursos disponíveis.  
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Assim além de utilizar a margem de segurança, deve-se considerar o essencial 

e realizar alguns cortes de despesas dispensáveis. Para que a produção não corra 

riscos, Avelar aconselha manter “equilibrada a relação entre despesas e 

receitas”(AVELAR, 2010. p.229). 

 

O orçamento é uma ferramenta de controle e não um fim em si mesmo. 
A elegância de uma orçamento bem distribuído e sua certeza 
matemática podem obscurecer o fato de que ele deve sempre ser um 
servo dos objetivos do evento e não seu mestre. (Allen et al., 2003, 
p.12) 

 

 Grande parte dos editais de financiamento brasileiros exige a prestação de 

contas do projeto, que deve ser minuciosamente detalhada e apresentar todos os 

comprovantes de pagamento como cópias de cheques e notas fiscais de compras. 

Assim todas as despesas devem ser documentadas, o que vai favorecer 

consequentemente, o controle, do orçamento.  

 

 Elaboração do Fluxo de Caixa 

A elaboração de um fluxo de caixa pode ajudar a visualizar as demandas 

orçamentárias de entrada e saída de recursos. Esse fluxo deve estar atrelado ao 

cronograma, ele facilita o controle dos gastos em relação ao tempo, proporcionando 

ao produtor a oportunidade de fazer os ajustes orçamentários e as negociações com 

antecedência.  

  

 Documentação 

Além da documentação orçamentária, toda a produção cultural deve dar a 

devida atenção à documentação do processo de trabalho, registrar as etapas das 

atividades com fotografias, vídeos, gravações de áudio e mesmo um diário das 

atividades, também é indicado coletar depoimento dos artistas participantes, bem 

como do público. Rômulo Avelar aponta para a utilização da documentação não 

apenas como uma lembrança pessoal, mas que “deve ser considerada ainda a 

possibilidade de utilização do material como base para futuras publicações, que 

funcionem como instrumentos de divulgação institucional ou mesmo fontes 

alternativas de receitas financeiras”. (AVELAR, 2010. p.231). 
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 Divulgação 

Não existe evento quando não se sabe da sua existência, um evento sem 

divulgação é um desperdício de recursos em vão. Portanto, uma das etapas que pode 

sinalizar ou não o sucesso de um evento é a divulgação. Esse é o momento de colocar 

em prática o que foi idealizado no plano de comunicação. Fica a cargo da criação o 

desenvolvimento da mensagem e da imagem a ser transmitida ao público. Nessa 

etapa, como fala Avelar: 

 

Entram em cena os profissionais encarregados da divulgação, com os 
desafios de captar a essência do trabalho e explorar, da melhor forma 
possível, cada um dos canais identificados como adequados à 
sensibilização do público-alvo. Inicia-se um processo minucioso de 
produção de imagens, materiais gráficos e anúncios, de preparação das 
informações a serem distribuídas à imprensa e de prospecção das 
possibilidades de repercussão da Internet”. (AVELAR, 2010. p.234).  
 

  

Entre os profissionais que fazem parte da comunicação do evento, destaca-se 

o assessor de imprensa que é o responsável pela divulgação do evento nos espaços 

editorias gratuitos dos veículos de comunicação. O assessor fica responsável por criar 

um release (texto informativo, distribuído à imprensa) e enviar como sugestão de 

pauta para jornais impressos, virtuais e televisionados, rádios e blogs de notícias. É 

importante que esse profissional seja bem conceituado no meio para conseguir esses 

espaços de divulgação gratuita.  

 Outro profissional importante para a comunicação é o designer gráfico, pois 

cabe a esse profissional a criação da imagem do projeto que será levada ao público 

por meio de filipetas, cartazes, catálogos, anúncios, outdoors, e demais peças 

gráficas que apresentam a identidade do evento. A imagem gráfica é também fator 

que determina o sucesso ou fracasso de uma produção.  

Um material interessante visualmente incita o público a procurar informações 

sobre o projeto e consequentemente a participar do evento, enquanto que um 

material visual descuidado gera desconfianças sobre a legitimidade da proposta. 

Portanto, mesmo quando uma produção não possui recursos financeiros suficientes, 

não se deve negligenciar essa etapa. O diretor também é responsável pela imagem do 

projeto, uma vez que é ele quem aprova ou não as ideias do designer.  



 

 

52 | P á g i n a  

 

  

 

Após a finalização e execução do material gráfico, deve-se pensar nas 

estratégias para a distribuição desse material, identificar as melhores formas de 

atingir o público alvo, para que a mensagem possa chegar até eles, sobre esse 

aspecto, Rômulo Avelar comenta: 

 

Para que a divulgação por meio de cartazes e filipetas produza 
resultados satisfatórios, é essencial que o trabalho de distribuição do 
material seja bem planejado. Os locais para entrega de filipetas e 
afixação de cartazes devem ser criteriosamente selecionados, para que 
o público-alvo seja atingido. Além disso, é necessário reservar recursos 
no orçamento para o pagamento das pessoas que prestarão tais 
serviços. Contar com os próprios artistas e membros da equipe de 
produção para fazer a distribuição pode não ser uma boa ideia. Às 
vésperas da estreia, todos estarão concentrados em suas funções 
primeiras, o que pode comprometer os resultados da divulgação. 
(AVELAR, 2010. p.243) 

 

 

Na atualidade com o advento da comunicação virtual a utilização da internet 

para a divulgação de eventos culturais é um método rápido, prático e eficaz, 

dependendo, claro, do tipo de público-alvo que pretende atingir. Segundo Avelar: 

  

A internet é a grande janela que se abre para a divulgação de 
projetos culturais, na medida em que permite a abordagem direta 
do público, de forma personalizada e interativa, a um custo bastante 
inferior ao de outros canais de comunicação tradicionais. (AVELAR, 
2010. p.244) 

 

Portanto, devem ser criados canais de divulgação e de feedbacks para que o 

público, além de receber a informação, possa trocar ideias e opinar sobre a proposta. 

Nesses espaços, como sites, blogs e redes sociais, pode-se abrir espaço de 

divulgação, de promoção e de discussão, promovendo a mobilização dos agentes 

interessados que compartilharão com mais e mais pessoas as ideias propostas, o que 

poderá, por fim, garantir a participação do público no evento. Avelar elenca algumas 

ferramentas web que devem ser utilizadas para a comunicação eletrônica: (AVELAR, 

2010. pp. 244-245). 
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 Envio de flyers eletrônicos; 

 Inserção de banners em páginas da Internet; 

 Inserção de pop-ups em páginas da Internet; 

 Divulgação dirigida a sites especializados; 

 Inserção de conteúdo nas redes sociais (Youtube/ Orkut/ Twitter/ 

Facebook); 

 Criação de comunidades virtuais (Orkut/ Facebook); 

 Criação de blog (ou hotsite); 

 Realização de chats e  

 Inserção de títulos nos catálogos dos distribuidores de produtos culturais 

pela Internet.  

 

 

 

 Estreia, Abertura ou Lançamento 

Ao fim da produção, atinge-se o momento crítico, a estreia, abertura, 

lançamento do evento cultural.  Depois de muitos meses, ou até mesmo anos de 

preparação, chega o dia de apresentar ao público todo o trabalho que foi 

desenvolvido. 

Mesmo em produções com longas temporadas de apresentações, a estreia é o 

ponto culminante de todo o projeto. Nela vão estar além do público, os agentes 

culturais e a mídia formadora de opinião, o sucesso do evento pode ser definido na 

estreia, portanto, não é momento para falhas. Caso algo aconteça fora do planejado, 

toda a produção pode ficar comprometida.  

Sobre a estreia Rômulo Avelar afirma que:  

 

 
As estreias são vistas como acontecimentos exclusivos, diferenciados 
e aquecidos pelo efeito da adrenalina... o primeiro dia continua 
sendo algo como um rito de passagem, uma fronteira que todos os 
envolvidos esperam transpor com o pé direito, para que seu trabalho 
alcance sucesso. (AVELAR, 2010. p.247) 
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A fase de produção não chega ao fim com a estreia, ela acompanha todo o 

desenvolvimento do projeto até seu último instante. Ao apagar a última luz e fechar 

o cadeado do espaço, termina a produção e é iniciada a pós-produção. 
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4  PÓS-PRODUÇÃO  

 

 

Com o fim do evento, a pressão diminui. Para alguns profissionais envolvidos 

no processo de produção o trabalho é finalizado. Mas da mesma forma que houve um 

emprego de forças para a elaboração e produção do evento, após o encerramento das 

atividades ainda é necessário bastante empenho para a sua desmontagem. A essa 

desmontagem, que deve ser entendida como “pôr fim” ao processo iniciado na pré-

produção, dá-se o nome de pós-produção. 

 A pós-produção é a etapa final das atividades de produção de um evento 

cultural e se inicia assim que o evento é encerrado. O produtor-diretor é quem 

assume as responsabilidades na finalização dos processos que permitiram o evento 

acontecer. Rômulo Avelar diz que  

 

O resultado dos esforços da equipe foi mostrado ao público, e os 

participantes partem agora para o merecido repouso. Afinal, o 

cansaço acumulado é um convite irresistível ao ócio. Todos vão 

relaxar e se entregar ao dolce far niente.  Pensando bem, nem 

todos. Há alguém que ainda não está dispensado do trabalho. Quem 

será? O artista não há de ser, tampouco o técnico. Pois é: adivinhou 

quem pensou no produtor. Para ele, restam algumas tarefas não 

muito prazerosas a cumprir. Ainda há muito a ser feito, até que tudo 

se dê por encerrado. É preciso reunir as energias que sobraram e 

promover uma verdadeira “limpeza da casa”. (AVELAR, 2010.p.263) 

 

 

 Começa com a desmontagem do espaço utilizado para o evento, ao mesmo 

tempo realiza acertos de pagamentos a artistas, fornecedores e credores diversos. 

Após a fase de desmontagem o produtor se dedica a eliminar todas as pendências do 

projeto. Os pagamentos devem ser efetuados, os materiais alugados ou emprestados 

devem ser devolvidos em perfeito estado, tudo isso de acordo com os contratos 

assinados. O cumprimento dos contratos é fundamental para uma boa imagem do 

projeto frente aos fornecedores e parceiros, fomentando assim a fidelização destes 

aos próximos eventos realizados pelo produtor.  

 

 Podem ocorrer descumprimentos de acordos ao término do evento devido ao 

acúmulo de tarefas. Os esquecimentos e a negligência são alguns dos fatores 
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determinantes para que a pós-produção não aconteça da melhor forma possível, 

prejudicando a imagem do projeto e, consequentemente, a perda de parceiros. 

Segundo Rômulo Avelar, a pós-produção é um investimento no futuro, porém a falta 

de responsabilidade no cumprimento dos acordos gera, para a classe cultural, 

reflexos negativos. E ele completa: 

 

É preciso efetuar com cautela os acertos de contas, para que 
nenhum compromisso financeiro deixe de ser cumprido. Na 
perspectiva do credor, a menor dívida não saldada assume grandes 
proporções. Qualquer pequeno deslize nesse terreno pode abalar a 
credibilidade do produtor...(AVELAR, 2010. p. 264) 

 

Portanto, é uma etapa que exige muita atenção e paciência. 

 Outra atribuição da pós-produção é a organização e conservação do material 

utilizado no evento, caso o evento seja um espetáculo ou um show que terá várias 

apresentações, essa etapa deve ser ainda mais cuidadosa. Deve-se etiquetar a 

embalagem de cada item com a descrição do material para facilitar sua localização 

posterior. 

 Após a etiquetagem, montar a relação de carga, documento que lista todos os 

itens, descrevendo o material, seu valor e seu volume, o que facilitará a contratação 

do transporte e do seguro dos materiais, além de proporcionar o controle dos 

mesmos durante e após os deslocamentos. 

 Em todas as etapas da produção, deve-se ter cuidado com a organização de 

toda a documentação do projeto, e a pós-produção é o momento de compilá-los para 

a elaboração da parte burocrática como prestação de contas e relatórios finais. 

Essa também é a fase da avaliação dos resultados. Durante todo o projeto, 

devem ser realizadas avaliações do andamento do processo de produção, e ao 

termino, uma avaliação geral junto à equipe que uniu esforços para a concretização 

do evento. É o momento de identificar os acertos, o que deve ser repetido e as falhas 

que devem ser sanadas, visto que a pós-produção é o início da próxima produção. 

Rômulo Avelar ressalta que:  
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Ao longo da execução de um projeto cultural, é natural que uma 
série de ações sejam bem-sucedidas e que outras tantas apresentem 
desvios em relação ao planejado. Em nome do aperfeiçoamento dos 
métodos de trabalho, é importante reunir a equipe após o 
encerramento das atividades artísticas para avaliar os resultados.  
(AVELAR, 2010. p.270) 

 

Ele também propõe um quadro para a avaliação de eventos culturais. Tab¹. 

p.270 

Aspectos  Satisfatório Requer Atenção Comentário 

Captação de recursos    

Pré-produção    

Programação    

Locais de realização    

Pontualidade dos eventos    

Venda de Ingressos    

Acesso do público    

Portaria e recepção    

Equipamentos    

Montagem e desmontagem    

Equipe Técnica    

Equipe de Produção    

Dimensionamento da 

equipe 

   

Equipe receptiva    

Comunicação interna e 

fluxo de informações 

   

Sistemas e equipamentos 

de comunicação 

   

Atendimento aos artistas     

Atendimento aos 

convidados 

   

 Atendimento ao público    

 Informação e sinalização    

Obtenção de Alvarás    

Segurança    

Transporte de carga    

Transporte de pessoal    

Hospedagem    

Alimentação    

 Estacionamento    

Instalação dos serviços 

alimentícios 

   

Toaletes    

Serviços médicos    
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Assessoria jurídica    

Gerenciamento financeiro    

Presença do patrocinador    

Presença dos convidados    

Presença da imprensa    

Divulgação    

Criação gráfica e 

publicitária 

   

Produção Gráfica    

Presença da mídia    

 
Tab. 1 – Tabela para Avaliação de Eventos Culturais 

  

 

O conhecimento acerca dos pontos fracos da produção promove a descoberta 

de alternativas que favoreçam o êxito do evento. Foi possível observar que em todo o 

processo de produção acontecem inúmeros imprevistos. Deve-se avaliar se os mesmos 

aconteceram devido a alguma falha da produção e, através dessa avaliação, pode-se 

minimizar as falhas. Na avaliação também são identificadas as alternativas eficientes 

que devem ser empregados em futuras produções.  

A alternativa de avaliação junto ao público participante é através de pesquisa 

de opinião, para tanto é aconselhável que se contrate alguém experiente que possa 

auxiliar na elaboração de um formulário que seja eficaz ao projeto. 

Ao final da avaliação e da organização dos documentos, o produtor tem, 

ainda, que apresentar um relatório detalhando o projeto aos parceiros, sejam estes 

do poder público ou privado. Avelar diz que: 

 

 

Um relatório bem estruturado é fundamental para a comprovação de 
que os recursos foram bem empregados e renderam bons frutos. 
Contribui também para que os dirigentes das instituições 
financiadoras se convençam de que vale a pena continuar investindo 
nas iniciativas dos responsáveis pelo empreendimento. (AVELAR, 
2010. p.274) 
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 Avelar elenca pontos importantes para elaboração de um relatório na p.274 

 

 

 Os textos sobre a parceria e seus resultados devem ser objetivos e 

honestos. Não se deve “dourar a pílula” com a citação de ganhos que não 

existiram de fato. 

 As informações sobre as ações realizadas e sobre o público atingido 

precisam ser detalhadas e quantificadas. 

 É necessário especificar e quantificar a mídia veiculada e o material 

gráfico produzido para o projeto. 

 O clipping impresso deve ser anexado ao relatório, dando-se o devido 

destaque às matérias que contenham citações explícitas à entidade 

patrocinadora. 

 Uma estratégia bastante utilizada, embora questionada por várias 

instituições financiadoras, é a de calcular o valor dos espaços obtidos com 

a cobertura jornalística, levando-se em conta a centrimetragem daquilo 

que foi publicado nos jornais e revistas e os valores das tabelas de mídia 

de cada veículo. O empreendedor pode lançar tais informações no 

relatório, mas deve estar ciente de que algumas instituições valorizam 

apenas as matérias que contêm referências positivas ao patrocínio. 

 Exemplares de todas as peças gráficas produzidas e reproduções de 

placas, banners, sites, flyers eletrônicos e outros tipos de anúncios 

publicitários veiculados devem ser anexados ao relatório. 

 É fundamental acrescentar também os anúncios publicados na mídia 

impressa (recortes originais ou cópias) e um CD com os comerciais de 

rádio e TV, o clipping eletrônico do projeto, fotografias e imagens em 

vídeo com o registro dos eventos realizados.  

 Outra forma de enriquecer o relatório é a inclusão de depoimentos do 

público e de participantes da iniciativa. 

 

 

Porém, nem todos os relatórios seguem essa estrutura a exemplo do relatório 

do Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais, que exige do participante o envio 
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do relatório final das atividades de acordo com o modelo por eles fornecido e 

documentação videográfica, fotográfica e matérias jornalísticas que provem que o 

evento aconteceu. Muitas das ações culturais que acontecem no Brasil são realizadas 

através de leis de incentivo, fundos de apoio à cultura, editais e prêmios promovidos 

por instituições públicas. A elaboração do relatório final das atividades, nesses casos, 

deve seguir as regras contidas nos editais de seleção. Além do relatório, deve ser 

anexada toda a documentação exigida e a prestação de contas. Geralmente o 

produtor tem um prazo de um mês para enviá-lo ao órgão patrocinador. 

A prestação de contas pode ser realizada de duas formas. Caso seja patrocínio 

direto, o diretor ou produtor deve abrir uma conta corrente do projeto, e toda a 

movimentação bancária deve ser apresentada, junto às notas fiscais de compras e 

aos cheques numerados dos pagamentos. Ao final do projeto a conta deve ser 

encerrada e qualquer valor restante deve ser devolvido aos cofres públicos. Caso seja 

patrocínio por premiação, deve ser elaborado um relatório que comprove a 

realização do evento, nele são anexadas fotos, vídeos, matérias jornalísticas e toda a 

documentação que comprove que o evento aconteceu. Como se trata de dinheiro 

público, sua utilização deve ser bem pensada e justificada para que não ocorra 

nenhum processo administrativo contra o proponente do projeto, o que inviabilizaria 

futuras participações em editais.  
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CAPÍTULO 2 

 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS 

 

 

 

1 PRÉ-PRODUÇÃO DO EVENTO ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

A elaboração do projeto [V. Anexo 03 – p.121], que aconteceu em maio de 

2010, foi realizada de acordo com as especificações do edital de seleção da FUNARTE 

[V. Anexo 01 – p.111]. O Arte na Contemporaneidade foi uma ideia surgida em 2008 a 

partir da necessidade de levar a cidade de Campina Grande um evento artístico que 

fomentasse o discurso sobre arte, a prática artística, o desenvolvimento artístico da 

região e a formação de público para eventos culturais.  

O resultado do processo de seleção foi divulgado em junho de 2010, e o 

projeto teria que ser realizado obrigatoriamente até dezembro do mesmo ano.  

No início do mês de julho, aconteceu a primeira reunião do projeto com a 

Magnífica Reitora da Universidade Estadual da Paraíba, Profª. Drª. Marlene Alves, que 

detém a guarda do Museu de Artes Assis Chateaubriand, que seria a sede do evento. 

Nesta reunião foi detalhada a participação da UEPB no projeto, que ofereceu todo o 

material gráfico, além das instalações do museu. Porém, como haviam acontecido 

atrasos na finalização do prédio, ele não estaria pronto na data prevista para a 

abertura do evento. Assim tivemos que modificar o calendário e, além disso, 

modificar o formato do projeto. 

 Inicialmente teríamos cinco ciclos de debates, um por semana. Durante essa 

mesma semana, seriam desenvolvidos workshops e laboratórios de experimentação, o 

evento finalizaria com a Semana de Arte Contemporânea de Campina Grande, onde 

seriam expostas as obras de arte realizadas. 

No entanto, com o atraso das obras que supostamente seriam finalizadas no 

início de outubro, optamos por realizar o evento em outro local, a Fundação Espaço 

das Artes Suellen Carolini, que nos ofereceu, gratuitamente, uma semana de uso das 
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suas instalações. Como o tempo que dispúnhamos foi reduzido, a solução mais 

adequada foi a realização de todo o evento em uma semana.   

 

 Cronograma 

Tendo estabelecido a data limite de execução e a data de início do evento, 

foi traçado o plano de ação objetivando a melhor forma de atingir o objetivo 

desejado. 

O planejamento é a etapa caracterizada por frequentes mudanças que 

resultam em substituições, adições ou cortes no projeto, pois como ressalta Goldbalt 

“esta etapa envolve o uso das leis de tempo/espaço/tempo” (GOLDBALT, 2001. 

P.49), sendo o primeiro tempo relativo à execução, o espaço se refere ao espaço 

físico do evento e ao espaço de tempo entre as tomadas de decisão e o início do 

evento, e o segundo tempo relativo ao período de duração do evento.  

O projeto sofreu alterações. Originalmente, previa-se o início do evento para 

setembro de 2010, mas devido ao atraso nas obras do museu foi adiado para o final 

de outubro. Com a inviabilidade de ocorrer no local previamente escolhido e pela 

falta de espaços no calendário de 2010 foi adiado para março de 2011.  

 Os cinco ciclos de debates se transformaram no 1º Simpósio de Arte 

Contemporânea de Campina Grande, o que favoreceu a etapa de ensino e troca de 

experiências, pois seriam realizadas, agora, dez palestras, cinco a mais que no 

projeto original. Os palestrantes também foram modificados de acordo com as 

possibilidades dos mesmos. 

Os laboratórios de experimentação se tornaram inviáveis, pois era necessário 

um tempo razoável para o desenvolvimento das obras a serem expostas. Assim, 

permaneceram apenas os workshops para o público infanto-juvenil, fomentando a 

formação de público. 

Sem as obras que seriam originárias dos laboratórios, a alternativa encontrada 

foi a realização de uma exposição com artistas paraibanos.  

Com isso, podemos afirmar que o planejamento serve como guia, mas que o 

projeto dificilmente ocorre da forma como foi idealizado. [V. Anexo 06 – p.145] 
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 Montagem da Equipe de Trabalho 

A equipe de trabalho foi inicialmente montada da seguinte forma: Diretora e 

Curadora: Camila Geracelly, Diretor de Arte e Comunicação Visual: Franz Lima, 

Produtora Executiva: Julie Manuele e Diretora de Comunicação e Mídias: Emmanuela 

Melo. 

Por motivos pessoais a produtora Julie Manuele mudou-se para o Rio de 

Janeiro, deixando assim o posto de produtor desfalcado. Como o projeto não poderia 

esperar, a produção foi compartilhada entre a diretora/ curadora e a diretora de 

comunicação e mídia.  Ainda fez parte da equipe a assistente de produção: Moema 

Vilar (que ficou responsável pela execução dos workshops) e a captadora de recursos: 

Annie Katharine.  

 Devido à escassez de profissionais capacitados o trabalho foi sobrecarregado, 

ficando quase que completamente sob a responsabilidade de Camila Geracelly e 

Emmanuela Melo, atuando de forma multidisciplinar, assumindo a captação de 

recursos e formalização de parcerias, trabalho não realizado com sucesso pela 

captadora de recursos que foi dispensada do projeto. 

 Para a excussão do evento, foi necessária a criação de uma equipe de 

trabalho, que contou com sete estagiários, estudantes de Comunicação Social e Arte 

e Mídia, para trabalharem no cerimonial do evento, sendo dois no receptivo, um no 

palco, um como mestre de cerimônia e os demais no apoio. Outra assistente de 

produção Rebeca Oliveira, trabalhou durante o evento ficando responsável por 

acompanhar os conferencistas.  

 Com a falta de profissionais, a opção foi trabalhar com pessoas próximas, 

parentes e amigos, que ficaram responsáveis pela documentação em vídeo e foto, 

organização e decoração dos espaços, alimentação da equipe, montagem da 

exposição entre outras atividades. Foi contratada uma equipe de limpeza, além da 

equipe de técnicos de som, iluminação e segurança cedidos pelo espaço onde 

aconteceu o evento. Para os workshops foram contratados quatro professores. 
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Segue a lista da equipe e dos profissionais que participaram do evento: 

 

 Criação e Direção Geral: Camila Geracelly 

 Produção Geral: Emmanuela Melo e Camila Geracelly 

 Produção Executiva: Emmanuela Melo  

 Promoção e Comunicação: Agência Maquinarama 

 Assistente de Produção: Moema Vilar e Rebeca Oliveira 

 Direção de Arte: Franz Lima 

 Assessoria de Imprensa: Renata Escarião 

 Documentação (fotografia e vídeo): Glauco Machado, Nilson Aureliano Jr. e 

Everton David 

 Receptivo: Mariana Melo, Roberta Lucena, Alyne Farias 

 Cerimonial: Táyra Sodi 

 Assessoria Jurídica: Gabriele Xavier, Henrique Loureiro e Nilson Aureliano Jr. 

 Decoração: Gabriele Xavier 

 Apoio Técnico: Célia Xavier, Socorro Xavier, Antônia Maria, Emmanuelly 

Xavier, Priscilla Leite, Henrique Loureiro 

 Consultor: o cantor Chico César 

 

Conferencistas: 

 Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte 

 Profª. Drª. Lívia Marques 

 Profª. Drª. Madalena Záccara 

 Profª. Drª. Fátima Lambert 

 Profª. Drª. Gabriela Pinheiro 

 Prof. Dyógenes Chaves 

 Prof. Dr. José Rufino 

 Dir. Franz Lima 

 

 

 Ministrantes das Oficinas:  

Wagner Pina - Fotografia, Guilherme Torres - Artes Plásticas, Flaw Mendes - 

Pintura, Jorge Elô - Desenho. 
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 Artistas Plásticos:  

Adriana Aranha, Breno César, Bruno Steinbach, Clóvis Aladim 

Monteiro, Coletivo WC, Danielly Bertoldo, Denis Cavalcante, Dudah 

Cavalcanti, Emídio Medeiros, Fábio de Brito, Fred Svendsen, Glauco 

Machado, Goretti Varella, Jhesús Tribuzi, João Batista Dantas,  Lili 

Brasileiro, Luciana Urtiga, Luiz Barroso, Otavio Maia, Saulo Ais, Tereza 

Goulart, Thiago Trapo,  Wanderson Lima, Wagner Pina, Wilson Figueiredo. 

 

 

 

 

 Bufê 

Foi contratado um bufê para a abertura do evento e conseguimos parcerias 

com dois restaurantes para a alimentação dos convidados.  

  

 

 Local 

As obras do museu não foram finalizadas em outubro de 2010, assim, buscou-

se novas possibilidades de local para a execução do evento. Era necessário um espaço 

que comportasse todas as etapas do projeto. Devido aos festejos de fim de ano, e aos 

poucos espaços disponíveis na cidade, todos estavam com pauta lotada, o que 

inviabilizaria a execução no prazo determinado pelo Programa Rede Nacional Funarte 

Artes Visuais 7ª Edição.  

 O espaço mais adequado para a realização seria as instalações do “Espaço das 

Artes Suellen Caroline”, fundação criada para oferecer atividades artísticas para 

crianças de baixa renda, que possui auditório para 254 pessoas, salas de aulas e um 

salão de festas. A dona do espaço, Laudicéia Aguiar, depois de conhecer o projeto e 

ver sua importância, ofereceu o espaço da fundação gratuitamente durante uma 

semana, como contrapartida as crianças da fundação participariam dos workshops. 

Porém, como já foi explicitado, também não teria data disponível em 2010. 

[Estrutura da fundação, V. DVD – 03 Fotos Simpósio, 05 Fotos Exposição e 06 Fotos 

Workshops] 
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 Assim, foi dada a entrada no processo de extensão de prazo para a realização 

do evento junto à FUNARTE [V. Anexo 04 – p. 137], que permitiu, legalmente, que o 

projeto fosse executado em março de 2011. 

 

 

 Data 

 Por que março? Porque na cidade de Campina Grande, que é um polo 

universitário, grande parte da população (público-alvo) estaria de férias nos meses 

de janeiro e fevereiro, pois as aulas das universidades só retornariam após o 

carnaval, que nesse ano aconteceu no dia 08 de março. A data de início do evento foi 

o dia 15 de março. 

 

  

 Checklists 

Para acompanhar o andamento do projeto, foram criados alguns checklists: 

Geral (etapas e roteiro); materiais de consumo; contatos; contratação; equipamento. 

[V. Anexo 09 – p. 151] 

 

 

 Plano de Comunicação 

 O plano de comunicação foi desenvolvido durante a elaboração do projeto, 

sofrendo as devidas modificações ao longo do processo de pré-produção. [V. Anexo 

10 – p.167] O plano de comunicação foi essencial. O material gráfico prometido pela 

UEPB foi entregue quinze dias antes do evento, prazo confortável em situações 

habituais, porém, não tanto confortável às vésperas de um carnaval e durante as 

férias. Foram feitos cartões-postais, convites, cartazes, crachás, pastas e blocos de 

notas [V. Anexo 14 – p. 199 e DVD – 07 Layout do Material Gráfico], que foram 

distribuídos em Campina Grande e em João Pessoa – capital do estado. Devido a essas 

restrições, optamos por fortalecer a comunicação em meios virtuais e com o apoio de 

uma assessora de imprensa que se responsabilizou pela divulgação dos releases em 

emissoras de Rádio, TVs, jornais impressos, jornais online e blogs. [V. DVD – 10 

Clipagem Online] 

 A comunicação virtual, realizada por Franz Lima e Emmanuela Melo, 
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responsáveis pela agência de comunicação Maquinarama e pela Revista Fome de 

Que?, foi a forma mais eficiente de divulgação do evento. Criou-se um hotsite e 

realizou-se uma campanha nas redes sociais. Com isso, tivemos no simpósio público 

vindo de três estados: Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

 A identidade visual foi criada por Franz Lima e o tipo de mensagem foi 

elaborado em conjunto pela equipe.  

 

  

 Orçamento 

Contando com um orçamento real de R$ 15.194,47, partimos para a 

formalização de parcerias tendo em vista a redução dos custos do evento. Parte do 

material gráfico foi cedido pela UEPB através da Secretaria de Estado da Cultura da 

Paraíba; o Palácio das Artes Suellen Caroline cedeu o espaço; o restaurante Rancho 

do Caju cedeu os almoços e a Pizzaria Forno de Pizza (Através do Parahyba 

Convention Bureau) os jantares; para os convidados, o Hotel Village fez um desconto 

de 50% nas hospedagens; a revista Fmq? publicou propaganda do evento em página 

dupla. [V. Anexo 08 – p.150] 

 O correto é que se consiga o equilíbrio entre o valor disponível para o projeto 

e o quanto ele vai custar. Nesse sentido o evento ultrapassou seu rendimento em 

cerca de R$1.000,00, mas na avaliação custo benefício o investimento foi válido. 

  

 

Respondendo as questões propostas por Avelar no capítulo anterior:  

 

 

 Quais são as expectativas de ganho financeiros com o projeto? 

Nenhuma, a intenção é realizar o evento. 

 

 Como anda o mercado de patrocínios no momento? 

É quase inexistente, os patrocinadores que se interessam preferem investir 

em eventos já consolidados. Como esse foi o primeiro ano do projeto e pela 

sua natureza encontramos obstáculos a captação de patrocínio  
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 É possível perceber algum movimento de expansão ou retração da economia 

no país? 

É, o país se encontra em expansão econômica. 

 

 Há alguma perspectiva iminente de mudança política que possa afetar o 

cenário econômico? 

Sim, o atual Governador do Estado da Paraíba instituiu a Secretaria de Estado 

da Cultura, que unida ao Fundo Estadual de Cultura e o Conselho Estadual de 

Cultura formará o sistema estadual de cultura que busca junto ao Governo 

Federal a captação de investimentos de 1% do PIB nacional e 1,5% do PIB 

estadual para o desenvolvimento cultural do estado. 

 

 Existem, na cidade ou no estado, empresas patrocinadoras com porte 

adequado para investir o montante exigido pelo projeto? 

Existe, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, a Energiza, porém todas 

apoiam eventos consolidados. 

 

 O projeto tem algum diferencial competitivo que o torne atraente a eventuais 

patrocinadores? Oferece um volume de “moedas” que favoreça sua 

negociação? 

Sim, pois atrai um público específico, formador de opinião e integrado. 

  

 Existe potencial para a realização de permutas de materiais ou serviços? 

Sim, de visibilidade da empresa como apoiadora da arte e da cultura. 

 

 Há alguma possibilidade de captação de recursos junto a organizações não-

governamentais ou entidades internacionais? 

Nesse primeiro momento não. 

 

 

Portanto, contando um valor real de R$ 15.194,47, realizamos o evento da 

melhor forma possível, dentro das limitações orçamentárias. 
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2  PRODUÇÃO DO EVENTO ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

O processo de Produção é iniciado com a firma de contratos. 

 

 Contratos 

O primeiro contrato foi firmado com a Agência Maquinarama e a Revista Fome 

de Que?. Os donos das duas empresas tiveram participação significativa no projeto. 

Franz Lima, o diretor executivo das duas, foi o diretor de arte do projeto e 

Emmanuela Melo, produtora das mesmas, foi a produtora executiva do projeto. A 

Agência ficou responsável pela promoção e comunicação do evento, bem como toda 

a criação gráfica. [V. Anexo 11.9 – p. 178] 

Depois de ponderado os prós e contras das datas disponíveis, fechamos a data 

de 15 a 19 de março de 2012 para a realização do evento e após essa avaliação foi 

realizado no dia 07 de dezembro de 2010 o 2º contrato, formalizando a parceria com 

o Palácio das Artes Suellen Caroline, cuja fundadora, Laudicéia Aguiar, apoiou o 

projeto cedendo gratuitamente todo o espaço da fundação para a realização do 

evento nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2011. 

Em seguida, janeiro de 2010, foi elaborado e comprado um anúncio de página 

dupla na Revista Fome de Que?, que ficou disponível na página do site da 

Maquinarama. 

O contrato de parceria com o Parahyba Convention Bureau aconteceu no dia 

10 de fevereiro, ficando este, responsável pelos jantares dos convidados. 

No dia 14 de janeiro foi formalizada a parceria com o restaurante Rancho do 

Caju, que ficou responsável pelos almoços dos convidados. 

No início de fevereiro foi convidada a participar da equipe a assessora de 

imprensa Renata Escarião. 

Ainda no dia 28 de fevereiro, foram feitas as reservas no Village Hotel, que 

nos deu desconto de 50% no valor das diárias. 

A estrutura metálica que serviu de base para a montagem das exposições foi 

contratada no dia 23 de fevereiro e no dia 15 do mesmo mês o Bufê para a noite de 

abertura.  
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No dia 25 de fevereiro foi contratada a transportadora para o translado das 

obras. 

No dia 05 de março foram entregues as estátuas que seriam oferecidas aos 

artistas homenageados na noite de abertura do evento. As estátuas foram réplicas 

perfeitas, em miniatura, da estátua “O Porteiro do Inferno” de Jackson Ribeiro, 

artista paraibano falecido em 1997. 

 

 

 Convite aos Artistas 

A terceira etapa foi o convite aos artistas plásticos paraibanos que possuíam 

uma produção atual a participarem da exposição. Devido às restrições orçamentárias 

do projeto o pró-labore não pode ser pago, assim, alguns artistas não aceitaram 

participar dessa edição, porém, muitos aceitaram participar como forma de 

mostrarem seus trabalhos na cidade, a exemplo do conceituado artista campinense 

Saulo Ais, que confessou ter exibido seus quadros na cidade há mais de 15 anos.   

Em contato com o artista plástico Raúl Córdula, ele apresentou um grupo de 

estudos e desenvolvimento de artes plásticas de Pernambuco que aceitou participar 

do projeto, participaram 25 artistas, expondo quadros, móbiles, instalações, vídeos, 

esculturas e fotografias. [V. Anexo 11.3 – p. 172] 

 

 

 Contratos com os Artistas 

Os contratos com os artistas aconteceram virtualmente durante o mês de 

janeiro, os quadros foram recolhidos no dia 13 de março e devolvidos no dia 24 de 

março, seguem em anexo o modelo de carta de anuência, do recibo e do termo de 

devolução. Os ministrantes das oficinas foram convidados no início de fevereiro e 

todo o material a ser utilizado nas oficinas foi comprando no dia 01 de março, e foi 

entregue aos mesmos em reunião prévia às atividades.  

 

 

 Confirmação dos Palestrantes 

Nesse período também foram confirmadas as presenças dos conferencistas. No 

dia 17 de fevereiro foram compradas as passagens aéreas internacionais 
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(Porto/Recife) pela agência Grand Turismo, que através do Parahyba Convention 

Bureau apoiou o projeto cedendo uma van para o transporte dos participantes 

durante o evento. No dia 28 de fevereiro foi realizada a compra da passagem aérea 

(Rio de Janeiro/ Campina Grande). 

 

 

 Confecção e Distribuição do Material Gráfico 

A arte do material gráfico foi entregue para aprovação no dia 14 de fevereiro 

e no dia 16, depois das adaptações, foi lançado nas redes sociais Orkut e Facebook. O 

arquivo final com a arte aplicada ao material gráfico foi finalizado em 23 de 

fevereiro. Optamos pelos seguintes itens: Cartaz, Cartão-Postal e Convite, para a 

divulgação, e Pasta, Crachá, Bloco de Notas, para a utilização no evento. [V. Anexo 

14 – p. 199 e DVD – 07 Layout do Material Gráfico] 

A confecção do material gráfico também foi motivo de aflição. A universidade 

Estadual da Paraíba – UFPB, possuidora de gráfica e editora própria, se dispôs a 

apoiar o projeto oferecendo o material gráfico, mas devido às férias, os contatos com 

os responsáveis foram prejudicados, resultando no atraso da entrega do material, 

com isso, os convites formais foram feitos em uma gráfica particular no dia 25 de 

fevereiro. Devido à urgência para que os mesmos chegassem aos seus destinos, visto 

que parte deles seria enviada pelos correios, a solução foi utilizar a margem de 

segurança orçamentária. 

Foi elaborada uma lista de convidados com mais de duzentas pessoas (físicas e 

jurídicas). Grande parte dos convites foi entregue em mãos, outra parte foi enviada 

pelos correios. Foram convidados artistas, professores, colégios, políticos, juristas, 

agentes culturais, cursos de línguas, universidades públicas e particulares. 

O restante do material gráfico foi entregue no dia 01 de março, dias antes do 

início das festividades carnavalescas. Portanto a equipe teve um trabalho redobrado 

para distribuir o material de divulgação em três dias em duas cidades, Campina 

Grande – cidade sede do evento, e João Pessoa – capital do estado, cidade turística 

onde grande parte dos paraibanos passam as férias. 

Nessa mesma semana, parte do arquivo do material gráfico foi entregue em 

uma empresa de plotagem para a confecção do banner e de adesivos. 
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 Divulgação 

A ausência de grande parte da população da Cidade de Campina Grande, 

devido às férias de verão, ladeadas pelo carnaval, foi fator preocupante para a 

equipe, pois isso prejudicou a divulgação e comunicação do evento. E como fazer um 

evento sem público? Como realizar um evento especial, que atinja o sucesso 

esperado quando o público não tem conhecimento de que ele acontecerá?.  

Para isso, a Agência Maquinarama se valeu dos meios digitais para a promoção 

do evento. Muitos dos participantes tomaram conhecimento através das redes sociais 

do Orkut ou Facebook. Também foi aproveitado o espaço do Encontro para a Nova 

Consciência, evento realizado na cidade durante o carnaval, para a divulgação 

através da entrega de cartões postais do evento. Para reforça-lo e popularizar as 

informações foi criado um hotsite dentro do site da Maquinarama. Como as 

universidades estavam de férias, o material afixado nos campi de João Pessoa e 

Campina Grande fizeram pouco efeito pois as aulas só retornaram no dia 13 de 

março, dois dias antes da abertura.  

No dia 02 de março foi lançado o release nas redes de informação, tanto em 

jornais impressos quanto jornais virtuais que iniciaram a divulgação do o evento. A 

partir do lançamento do release, surgiram convites para entrevistas em quatro 

emissoras de rádio: Campina FM/ Panoramica FM, 98 FM e Rádio Arius, um programa 

de TV local: Programa Diversidade e três telejornais de diferentes emissoras: Rede 

Globo – PB/ Itararé/ TV Borborema. 

 

 

 Imprevistos 

Os dias que antecederam a estreia foram reduzidos devido ao feriado do 

carnaval, uma semana antes do evento, e mesmo às vésperas da estreia, com todos 

os acordos realizados e formalizados, aconteceram muitos imprevistos. 

No fim de semana, foram montados os kits para distribuição entre os 

participantes do simpósio, contendo uma pasta, um bloco de notas, o crachá e uma 

caneta. Família e amigos se uniram para a montagem, separação e contagem de todo 

o material. 

A assistente de produção responsável pela coordenação das oficinas só 

articulou os ministrantes, porém todas as necessidades das oficinas foram 
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providenciadas pela produção geral do evento. A mesma assistente se responsabilizou 

pela montagem da equipe de cerimonial e receptivo, porém não conseguiu formar as 

equipes, apenas conseguiu a cerimonialista e mais uma pessoa que trabalhou apenas 

nas oficinas. Até o texto do cerimonial teve que ser elaborado pela direção do 

evento.  

Mesmo tomando muito cuidado na realização dos contratos, a demanda 

excessiva ficou sob a responsabilidade da diretora e da produtora, elas perderam a 

atenção a um detalhe importante, os horários das passagens aéreas Porto-Recife, 

para a Profª. Drª Fátima Lambert e a Profª. Drª. Gabriela Pinheiro.  O agente de 

viagens, na busca pela passagem mais acessível, realizou a reserva de um voo com 2 

escalas (mesmo sabendo existir voo direto entre Lisboa e Recife), sendo uma de 

aproximadamente 1h30’ em Lisboa e a segunda com 8h de espera no aeroporto de 

Salvador.  

Como as palestrantes convidadas ficariam esperando 8h durante em um 

aeroporto? Elas próprias alertaram o problema um dia antes da partida. A solução 

emergencial foi mudar a rota da viagem, encontrou-se um voo que sairia de salvador 

2h após a chegada de Lisboa, com destino a Natal, chagando às 2h da madrugada do 

dia 15. E como recebê-las na madrugada antecedente à abertura do evento? 

Buscando-as em carro próprio e ficando aproximadamente 42hs acordada. 

 

 

 Estreia 

Durante todo o dia que antecedeu a estreia, equipe trabalhou 

exaustivamente. A limpeza ficou a cargo da equipe de limpeza do Palácio das Artes 

Suelle Caroline. Franz Lima, Nilson Aureliano e Henrique Loureiro montaram a mesa 

das conferências, checaram o som, microfones e montaram os equipamentos: 

projetor, tela, computador, câmera. Os técnicos do Palácio das Artes testaram a 

iluminação e a mesa de som.  

O pessoal da empresa de plotagem montou o banner central e fez as colagens 

dos adesivos de sinalização e a restauração do púlpito com a logomarca do evento. 

A responsável pela decoração, Gabriele Xavier, montou o arranjo da mesa e 

auxiliou o Buffet a montar o coquetel.  

O veículo que foi cedido como apoio pela empresa Grand Turismo a disposição 
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do evento só foi liberado a partir do dia 16 de março, segundo dia do evento. Assim, 

a direção necessitou utilizar veículos pessoais para atender as demandas do dia da 

abertura, como o translado dos palestrantes.  

O início do evento ocorreu dentro das expectativas estabelecidas. Após a 

conferência proferida pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte, foram entregues as 

homenagens ao próprio Paulo Sérgio, pelo trabalho desenvolvido como crítico de arte 

e ao artista plástico José Rufino, pelo trabalho de resgate das memórias públicas e 

privadas através da arte, e em seguida foi oferecido o coquetel.  

 

 

 Segundo dia do Evento 

Devido ao cansaço pela viagem, as professoras portuguesas solicitaram a troca 

dos horários de suas conferências que seriam na manhã do dia 16, para acontecerem 

no horário da tarde. Entrando em contato com as conferencistas da tarde, Profª. Drª. 

Madalena Zaccara e Profª. Drª. Lívia Marques, elas aceitaram a troca, o 

inconveniente foi para o motorista voluntário, amigo que dirigiu o carro da família, 

sair às 4hs da manhã para buscá-las em João Pessoa.  

Enquanto aconteciam as conferências, foi montada a estrutura de metal que 

foi a base para a montagem da exposição. Era um cubo de metal vazado, que 

posteriormente foi isolado com tecidos criando uma caixa branca onde as obras 

ficaram expostas. Além de acompanhar a montagem, também foi preciso 

acompanhar o transporte das obras para o espaço da exposição. [V. DVD – 05 Fotos 

Exposição nº01] 

Além de toda a preocupação com o andamento do evento, os diretores e 

produtores têm que atender aos apelos da imprensa que não descansa na busca pela 

notícia, o telefone não parava de tocar das 6hs até às 23hs. Quando não era a 

imprensa, eram pessoas interessadas pelo evento buscando mais informações. 

Outro imprevisto foi a falta de crianças inscritas para as oficinas. Foi 

oferecido como contrapartida ao Espaço das Artes Suellen Caroline, que as oficinas 

fossem oferecidas aos seus alunos. Porém, houve pouca procura. A responsável pelas 

oficinas também não conseguiu crianças suficiente, assim, enviamos as fichas de 

inscrição para uma escola de ensino infantil próxima ao local do evento, a Escola 

Passos Firmes, e nos foi solicitado, por um professor da escola internacional Cidade 
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Viva, vagas para o workshop de fotografia para jovens de 13 a 18 anos. Conseguimos, 

assim, o consentimento dos pais autorizando a participação de seus filhos no projeto. 

Nesse mesmo dia, 16 de março, iniciamos a impressão dos nomes dos 

participantes do simpósio nos certificados de participação. Tivemos mais imprevistos, 

pois, como o papel dos certificados era de gramatura 270g, o mesmo enganchava na 

impressora, e quando não enganchava, a impressão dos nomes não ficava no local 

correto. Foi mais uma noite em claro, noite essa que estava reservada para o início 

da montagem da exposição, que teve que ser adiada. 

 

 

 Terceiro dia do Evento 

Dia 17, último dia de simpósio. A primeira conferência seria proferida às 08hs 

pelo artista plástico Fred Svendsen, porém ele não compareceu, nem ligou avisando, 

nem atendeu telefonemas. Como o segundo palestrante da manhã o Prof. Dyógenes 

Chaves já se encontrava no evento e em respeito ao público presente que estava há 

mais de uma hora aguardando, solicitei a ele que antecipasse sua conferência e este 

não se incomodou em fazê-lo. 

 Durante o almoço, Fred Svendsen liga relatando que não compareceu em 

protesto pela homenagem oferecida a José Rufino, com o qual tem desavenças 

pessoais. 

As conferências da tarde foram proferidas pelo Prof. Dr. José Rufino e pelo 

Diretor de Arte e Mídia Franz Lima. Estava prevista para o encerramento do simpósio 

uma palestra com o cantor e compositor Chico César, atual Secretário de Estado da 

Cultura da Paraíba, porém este não pôde comparecer por ter sido acometido pelo 

vírus da dengue. Sua ausência foi comunicada com antecedência, sendo enviada a 

direção uma cópia do atestado médico.  

Ao final das palestras foram entregues os certificados. O 1º Simpósio 

Internacional de Arte Contemporânea chegava ao seu término, porém as atividades 

não acabaram com ele, a montagem da exposição que estava prevista para ser 

realizada em dois dias, devido a todos os imprevistos, teve que ser realizada em 

14hs.  
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Transformamos o Salão de Festas da Fundação Suellen Carolini em um espaço 

expositivo alternativo. Primeiramente o cubo de metal medindo 4m de largura x 4m 

de cumprimento x 2,8m de altura, foi revestido com TNT branco, formando-o numa 

espécie de caixa branca com apenas um de seus lados vazados. Uma saleta do espaço 

também foi transformada em sala de exibição de vídeo. As obras foram todas 

espalhadas pelo chão para que as organizássemos. Adequando a montagem ao 

conceito do projeto, fragmentação e desfragmentação, aplicada em toda a imagem 

do evento, pudemos brincar com as obras criando alguns quebra-cabeças. [V. DVD – 

05 Fotos Exposição nº 01 e 02] 

 

 

 Quarto dia do Evento 

A montagem durou toda a madrugada, terminando na tarde do dia 18. 

Paralelos à montagem da exposição estavam os workshops que aconteceram na 

manha do dia 18. Foram inscritas aproximadamente 60 crianças e adolescentes, cada 

um tendo escolhido antecipadamente o workshop que desejava participar. Foi uma 

grande festa, era facilmente detectável no olhar das crianças o quanto elas estavam 

se divertindo e aprendendo com aquela vivência artística e no intervalo foi oferecido 

um lanche. Ao final, muitas pediram para que aquele evento fosse realizado mais 

vezes. [V. DVD – 08 Reportagens e Entrevistas nº04] 

No dia 19 as obras realizadas nos workshops foram colocadas em exposição. 

[V. DVD – 05 Fotos Exposição nº03] 

A partir da tarde do dia 18 e por todo o dia 19 ficaram abertas as exposições. 

O evento chegou ao fim às 20hs do dia 19 de março. A dedicação da equipe em 

realizar o projeto foi indispensável para que ele acontecesse o mais aproximado do 

que foi planejado, e devido à força de vontade da equipe os problemas que tivemos 

de solucionar durante o evento não foram percebidos pelo público. 

A produção, porém, não acabou nesse momento, ela perdurou até a entrega 

das obras de arte que aconteceu nos dias 26 e 27 de março. 
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 Documentação 

Durante todo o processo foi realizada documentação em vídeo e fotografias 

para asseverar a validade do evento, também foram realizadas entrevistas com 

alguns dos participantes. [V. DVD] 

 

 

 Readequação Orçamentária 

Devido à quantidade de atividades desse período e principalmente ao avanço 

do tempo, os últimos quatro meses que antecederam o projeto foram bastante 

estressantes. Readequações orçamentárias foram necessárias, mudanças de 

estratégias foram adotadas para que o evento acontecesse. Como não ocorreram 

entradas de recursos significativamente no evento, tendo ele sido realizado com o 

valor da premiação do Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais, não foi 

necessária a criação de um fluxo caixa, apenas foram monitoradas as saídas de 

dinheiro, também aconteceram alguns cortes e remanejamentos.  

 

 

 

 

2.1 Simpósio 

O 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande abriu 

a programação do evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato. 

 Teve inicio no dia 15 de março de 2011, com uma conferência magna, 

ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte, seguida pelo coquetel de abertura do 

evento.  Nos dias subsequentes, 16 e 17 de março, aconteceram outras sete palestras 

que trataram do tema contemporaneidade em diferentes aspectos. A seguir será 

apresentada uma sinopse do que foi explanado nas oito conferências realizadas 

durante os três primeiros dias do evento. [V. DVD – 02 Fotos Abertura, 03 Fotos 

Simpósio e 04 Vídeo das Conferências] 

Participaram do 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina 

Grande mais de 300 pessoas, sendo: artistas, professores universitários, mestrandos, 

universitários, professores de educação artísticas, profissionais da área da cultura,  e 

gerentes de arte e cultura. Também prestigiaram o evento representantes das 

instituições: SESC/ PB e  SESC/PE – Serviço Social do Comercio da Paraíba e de 
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Pernambuco, FUNJOP – Fundação Cultural de João Pessoa, UFRN – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, UFCG – Universidade Federal de Campina Grande, 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba, NAC/PB – Núcleo de Arte Contemporânea da 

Paraíba; das TV’s: TV Itararé, TV Paraíba, TV Borborema; dos Jornais: Jornal da 

Paraíba, Jornal Correio da Paraíba, Jornal da Borborema; das emissoras de Rádio: 

Campina FM, Panorâmica FM, 98 FM, Ariús AM e Correio Sat; dos Blogs: Celino Neto, 

Arte Wilson Figueiredo.  

Durante o simpósio, foi entregue ao público um Franzine da Profª Nicole Cosh, 

divulgando dois trabalhos acadêmicos dos quais ela faz parte: Coleção de Coleções: 

antropologia do objeto museal no Instituto Ricardo Brennand e Graffiti e Instituições 

Museais no Recife: Percursos e Sentidos. Também foram lançados em Campina 

Grande os livros: Anotações sobre as Artes Visuais da Paraíba da Profª. Drª. Madalena 

Zaccara, e do livro: Catálogo das Artes Visuais da Paraíba, do Prof. Dyógenes Chaves. 

Colocamos uma loja improvisada com livros do Prof. Dyógenes Chaves, da Profª. 

Madalena Zaccara e da Profª. Maria Gabriela V. Pinheiro. 

 

 

2.1.1 Currículos dos Palestrantes e Sinopse das Conferências 

 

 

Conferência Magna – Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte 

A conferência do Professor Doutor Paulo Sérgio Duarte aconteceu na cerimônia de 

abertura do Evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato às 20h 

do dia 15/03.  

CURRÍCULO: Crítico de arte, pesquisador e professor do Centro de Estudos Sociais 

Aplicados - CESAP da Universidade Candido Mendes do Rio de Janeiro.  

Nascido em João Pessoa, hoje vive e trabalha no Rio de Janeiro. Leciona teoria e 

história da arte na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e é membro do conselho de 

curadores da Fundação Iberê Camargo. Foi o primeiro diretor do Paço Imperial (1986 

a 1990) (Iphan) responsável por sua implantação como centro cultural, período em 

que foram realizadas, entre outras, as exposições Lygia Clark e Hélio Oiticica, Brasil 

Holandês, Lasar Segall, Sérgio Camargo, Miró e Gaudi, Expedição Langsdorf, Amílcar 

de Castro (única retrospectiva do artista em vida), Tesouros do Kremlim e Carlos 
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Vergara. Membro do Conselho de Arte e Cultura da Bienal de São Paulo (1981 e 

1984). Projetou e implantou o programa Espaço Arte Brasileira Contemporânea – 

Espaço ABC (Funarte, 1980-1982). Foi Diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas 

(Funarte, 1981-1983), Assessor-Chefe do RioArte (1983-1985), Possui textos 

publicados em diversos catálogos de exposição e revistas especializadas, no Brasil e 

no exterior. Publicou ensaios e estudos sobre arte moderna e contemporânea, dentre 

os quais destacam-se os livros Anos 60: transformações da arte no Brasil (Campos 

Gerais, 1998), Waltércio Caldas (Cosac&Naify, 2001), Carlos Vergara (Santander 

Cultural, 2003) e A trilha da trama e outros estudos (Funarte, 2004), organizado por 

Luiza Duarte. Fez parte da equipe que criou o Núcleo de Arte Contemporânea-

NAC/UFPB (João Pessoa, 1978). Curador geral da 5ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 

2005). 

AULA MAGNA – O Conferencista abordou o tema “O Ser Moderno e o Ser 

Contemporâneo”. Ele questiona se o que vivemos não é ainda a modernidade e 

apresenta alguns acontecimentos de consequências socioculturais que nos fazem 

pensar se a modernidade foi encerrada. Critica a forma de se falar em evolução nas 

artes, cuja evolução é apenas temporal, não indicando que a mesma se refira à 

qualidade do fazer artístico. Fala ainda sobre o mercado artístico e finaliza 

apresentando algumas possibilidades de pensar se existe ou não o limite da 

modernidade: O ser em crise; A possibilidade de valorizar singularidade dentro da 

totalidade; e que os processos de mutação permanente não implicam em progresso. 

[V. DVD – 04 Vídeo das Conferências nº1] 

 

 

Conferência 2 – Profª. Drª. Lívia Marques 

A conferência da Professora Doutora Lívia Marques abriu os trabalhos do primeiro dia 

do 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande, às 09h do 

dia 16/03.  

CURRÍCULO: Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Artes Visuais UFPB/UFPE. 

Doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(USP). Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). Graduada em Educação Artística, Habilitação em Artes Plásticas (UFPB). 

Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais da UFPB. Coordenadora do 
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Curso de Pós-Graduação em Artes Visuais UFPB/UFPE, Coordenadora da Pinacoteca 

da UFPB. Pesquisadora sobre o ensino de arte em contextos formais e não-formais, 

particularmente em ONGs. Autora de livros e de diversos artigos em coletâneas e 

revistas especializadas. 

CONFERÊNCIA: A conferencista proferiu uma palestra sobre “A Necessidade do 

Estudo da Arte na Contemporaneidade”. Baseando-se nos conceitos de Arte-Educação 

a Profª Lívia fez um relato sobre como a arte vem sendo ensinada no Brasil 

explanando as correntes teóricas que fundamentam as práticas em sala de aula. As 

diferentes abordagens do ensino da arte são frutos de três aspectos: correntes 

pedagógicas, correntes artísticas e estilísticas e concepções filosóficas, e é a união 

desses aspectos que determina o ensino da arte como a “Pedagogia Liberal 

(tradicional, renovada e tecnicista), a Pedagogia Progressista (libertadora e 

libertária) e a crítica social nos conteúdos”. [V. DVD – 04 Vídeo das Conferências nº2] 

 

 

Conferência 3 – Profª Drª. Madalena Zaccara 

A conferência que dá sequência à primeira manhã de atividades é a da Professora 

Doutora Madalena Zaccara, que foi realizada às 11h do dia 16/03.  

CURRÍCULO: Vice Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Artes Visuais 

UFPB/UFPE. Graduada em arquitetura pela Universidade Federal de Pernambuco, 

mestra em Historia e arqueologia pela Université Toulouse II, França, e doutora em 

Historia da Arte pela mesma universidade. Professora do Departamento de Teoria da 

Arte e Expressão Artística da Universidade Federal de Pernambuco, autora e 

coordenadora de várias publicações sobre Historia da Arte no Nordeste do Brasil, 

líder do Grupo de Pesquisa Arte, Cultura e Memória da UFPE e Vice – Coordenadora 

do Programa de Pós-Graduação em Artes visuais UFPB/UFPE. 

CONFERÊNCIA: O tema abordado foi a “Evolução das Artes na Paraíba”, no qual a 

professora explanou sobre a história da arte na Paraíba, apresentando os artistas 

mais representativos do estado como Pedro Américo e Antonio Dias, afirmando que a 

sucessão das diferentes práticas artísticas não indicam ganho de qualidade, apenas 

revela a evolução temporal, reforçando a tese apresentada pelo Professor Paulo 

Sérgio Duarte. [V. DVD – 04 Vídeo das Conferências nº3] 
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Conferência 4 – Profª. Drª. Gabriela Pinheiro 

As atividades da tarde do dia 16/03 foram iniciadas pela Professora Doutora Gabriela 

Pinheiro às 14h. 

CURRÍCULO: Diretora do Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – Portugal. PhD, professora da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, presidente do Departamento de 

Escultura. Publica e desenvolve investigação há vários anos em Portugal e no 

Exterior, possui, Licenciatura em Escultura pela Faculdade de Belas Arts da 

Universidade do Porto – PT; o European Scenography Master of Artes pela Saint 

Martin’s College e Utrecht School of the Arts; o Mestrado Theory and Practice of 

Public Art & Design pelo Chelsea College of Art & Design; e Doutorado por projeto no 

Chelsea College, com a tese: “Art from Place: The expression of cultural memory in 

the urban environment and in place-specific art interventions”. Participa do projeto 

de investigação internacional “Transfomation”. Foi docente na Central St. Martins 

College of Art & Design, Londres. Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, da 

Secretaria do Estado da Cultura de Portugal, e da Contemporary Art Society and The 

London Institute. Colaborou com o Institue of Contemporary Arts em Londres na 

organização de conferências como “Spaced Out” em torno da ideia de 

interdisciplinaridade entre Arte e Arquitetura. Publica textos em revistas de Arte e 

Investigação Artística, como a Point, Margens e Confluências. Ainda colabora com as 

instituições acadêmicas: Central Saint Martin’s College of Art & Design, Richmond 

American Internacional University in London, Universidade de Aveiro e Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

CONFERÊNCIA: A conferência intitulada “A Arte Contemporânea no Espaço das 

Cidades” reflete como a arte contemporânea pode ser pensada para espaços 

alternativos, cuja fruição do público é estimulada. A professora fala da fluidez do 

sentido de lugar e como a arte ultrapassa os limites das galerias e museus chegando 

ao espaço público favorecendo a aproximação do público com a obra. [V. DVD – 04 

Vídeo das Conferências nº4] 
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Conferência 5 – Profª Drª. Maria de Fátima Lambert 

A Professora Doutora Fátima Lambert realiza a ultima conferência do dia 16/03 às 

16h.  

CURRÍCULO:Coordenadora do Núcleo de Estudos de Arte e do Patrimônio da Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Licenciada em Filosofia pela 

Universidade Católica Portuguesa. Mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea 

(Estética) pela Universidade Católica Portuguesa. Doutora em Estética pela 

Universidade Católica Portuguesa. Professora Coordenadora em Estética e Educação – 

desde 2000. Vogal da Comissão Instaladora da E.S.E./IPP* – 1987/88. Coordenadora 

do Curso de licenciatura de Gestão do Património. Presidente do Conselho Científico 

da ESE de Outubro de 1998 a Janeiro de 2005. Coordenadora da Área de Património 

Artístico e Cultural do Departamento de Artes e Motricidade Humana. Coordenadora 

dos Estágios da Licenciatura bi-etápica em Gestão do Património. Coordenadora do 

NEAP (Núcleo de Estudos Artísticos e do Património), E.S.E./IPP. Membro da 

Comissão Científica do Curso de licenciatura de Tecnologia da Comunicação 

Audiovisual (IPP) e da Comissão Científica do Curso de Mestrado de Comunicação 

Audiovisual (IPP). Coordenadora da Licenciatura (1º ciclo) “Gestão do Património” - 

E.S.E./IPP. Coordenadora da UTC de Estudos Culturais e Sociais, E.S.E./IPP. 

Coordenadora do Mestrado “Estudos em Gestão do Património” - E.S.E./IPP. 

Coordenadora da Comissão para o Ensino Artístico do Ministro da Educação 

(1996/1997). Investigadora do Projecto “Writing and Seeing”, Fundação Ciência e 

Tecnologia (F.C.T). Membro da equipa de investigação do Instituto de História da 

Arte (financiada pela FCT) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. Membro do “Advisory Commitee” da publicação Dardo 

Magazine, Santiago de Compostela (ES). Membro especialista dos Júris do programa 

INOVarte em 2009 e em 2010. Orientação de dissertações nos âmbitos do: Mestrado 

em Filosofia da Educação e Imaginário (2) e História da Educação (1), Universidade 

do Minho; Mestrado em Desenho – FBAUP; Mestrado em Pintura; Orientação de 

dissertações de Doutoramento na Universidade do Minho/IEP em Filosofia da 

Educação – 2008/2011 e na Universidade de Vigo – Faculdade de Belas Artes de 

Pontevedra – 2006/2011; Actividade como curadora e crítica de Arte. Membro da 

AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte). Autora dos livros: Escultura 

Portuguesa no séc. XX (Museu Stª Maria da Feira, 1996); Sobral Centeno (Ed.Politema, 
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2004);Pintura Portuguesa Contemporânea (Ed.Politema, 2005); Cruz-Filipe (Ed. 

Caminho, Lisboa, 2006); Pedro Casqueiro (Ed. Caminho, Lisboa, 2006); Manuel 

Casimiro (Ed. Caminho, Lisboa, 2006); Writing and Seeing – Essays on Word and Image 

(Org.),Editora Rodopi, Amsterdam-Holanda, 2006; Olhares e Escritas, Porto, Flup, 

2007; Entre a Palavra e a Imagem (Org.), Editora Dardo, Santiago de Compostela, 

2007. 

CONFERÊNCIA: Abordando o tema “Curadoria Contemporânea: O Novo Museu”, a 

professora aponta, através da análise de exposições realizadas por seus alunos, novas 

formas de pensar as exposições procurando diálogos entre os objetos expostos, entre 

si, entre eles e o espaço expositivo, e entre as obras e o público, utilizando como 

exemplo o estudo de caso do Museu Nacional Soares dos Reis, através da curadoria de 

2009 intitulada “Do século XVII ao século XXI: além do tempo e dentro do museu”, 

onde conseguiu estabelecer o diálogo entre épocas distintas, relacionando obras de 

onze artistas portugueses atuais, com obras de exposição permanente do Museu. [V. 

DVD – 04 Vídeo das Conferências nº5] 

 

 
 
Conferência 6 – Artista Plástico Fred Svendsen 

A conferência que abriria os trabalhos do segundo dia de simpósio e seria proferida 

pelo artista plástico Fred Svendsen no 17/03 às 9h não aconteceu devido a problemas 

de ordem pessoal do palestrante.  

CURRICULO: Artista Plástico. Membro da Comissão Organizadora da I Arte Atual 

Paraibana (1988). Comissão do I Salão de Desenho da Fundação Espaço Cultural da 

Paraíba (1984), do Conselho Deliberativo da Funjope- Fundação de Cultura de João 

Pessoa (1995 a 1996), da Comissão Normativa da Lei Viva Cultura (1999), da Comissão 

de Seleção e Premiação do IX e X SAMAP – Salão Municipal de Artes Plásticas -2000 e 

2001(artista eleito), desenhista do Departamento de Arte do jornal A União, curador 

da VII Paixão de Cristo em Art-Door (1994) Vice- Presidente da AAPP-PB- Associação 

de Artistas Plásticos Profissionais da Paraíba, Idealizador do Projeto “Um Artista na 

Escola” executado pela Fundação Cultural de João Pessoa em 1996, professor de 

desenho na Fundação Espaço Cultural de 1983 a 1990. Tem obras em importantes 

instituições culturais como: MAAC- Museu de Arte Assis Chateaubriand, MAM-Museu de 

Arte Moderna da Bahia, MASP- Museu de arte de São Paulo, Fundação Pierre Chalitta, 
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NAC- Núcleo de Arte Contemporânea e Pinacoteca da Universidade Federal da 

Paraíba, Revista Manchete- Museu da Bloch Editores, Fundação Cultural de João 

Pessoa. Agraciado com: Prêmio capa da Listel (1989) Prêmio Domingos Sérgio (1993) 

II Troféu Imprensa (1999). 

CONFERÊNCIA: “Arte Conceitual e Arte Contemporânea”.  

 

 

Conferência 7 – Prof. Dyógenes Chaves 

Antecipada para as 10h devido ao não comparecimento do conferencista Fred 

Svendsen. A conferência do Professor Dyógenes Chaves abriu o 2º dia de simpósio no 

dia 17/03.  

CURRICULO: Crítico de Arte Paraibano, professor do Centro Universitário de João 

Pessoa. Nasceu em Araçagi-PB (1959). É artista visual, designer gráfico, gravador, 

crítico de arte (ABCA/ AICA) e curador independente. Cursos de iniciação à história 

da arte, desenho e pintura na Coex-UFPB (1974-75) e de desenho e serigrafia na 

Funesc (1984). Bolsa de Estudos (Ministère des Affaires Étrangères/ AFAA) na École 

Supérieure des Beaux Arts Luminy (Marselha, França, 1997-98). Coordenador de 

intercâmbio internacional das associações Le Hors-Là (Brasil-França) e REDE (Brasil-

Suíça). Realizou exposições, palestras e oficinas no Brasil e exterior. Editor da revista 

Pessoa de artes visuais (João Pessoa). Membro do Colegiado Setorial de Artes Visuais-

CSAV (MinC/ Funarte, 2006-2009 e 2010-2011) e suplente do CSAV no Conselho 

Nacional de Política Cultural-CNPC (MinC, 2010-2011). Organizou o livro Núcleo de 

Arte Contemporânea da UFPB (Edições Funarte, Rio de Janeiro, 2004) e publicou o 

Dicionário das Artes Visuais na Paraíba (Edições Linha D’Água/ FMC, João Pessoa, 

2010). 

CONFERÊNCIA: Discutindo sobre o tema “O Papel da Crítica na Arte 

Contemporânea”, o professor relata suas experiências como crítico de arte e redator 

do caderno de arte de um dos jornais de maior circulação no estado. Comenta a 

importância da crítica especializada na formação de público e a escassez de 

profissionais da crítica na Paraíba. Fala ainda dos poucos espaços para a divulgação 

de trabalhos e críticas artísticas e do fim dos cadernos de arte ou redução extrema 

dos mesmos em alguns dos jornais impressos mais importantes do Brasil. [V. DVD – 04 

Vídeo das Conferências nº6] 
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Conferência 8 – Prof. Dr. José Rufino 

Às 14h do dia 17/03 o Professor Doutor José Rufino inicia sua conferência.  

CURRICULO: Artista Plástico e Professor do Curso de Pós-Graduação em Artes Visuais 

UFPB/UFPE. Vive e trabalha em João Pessoa. Desenvolveu sua jornada artística 

passando da poesia para a poesia-visual e, em seguida, para a arte-postal e 

desenhos, nos anos 80. O universo do declínio das plantações de cana-de-açúcar no 

Brasil conduziu seu trabalho inicial em desenhos e instalações com mobiliário e 

documentos de família e institucionais. Filho de ativistas políticos presos pela 

ditadura do regime militar brasileiro nos anos 60, o artista é também muito 

conhecido pelos seus impressionantes trabalhos de caráter político. Ultimamente, 

tem realizado incursões na linguagem cinematográfica e desenvolve cada vez mais 

um trabalho misto de monotipias/móveis/objetos e instalações. O diálogo dicotômico 

entre memória e esquecimento contamina seu trabalho por completo. Em 2010, 

expôs Aenigma na Galeria Milan em São Paulo; Blots & Figments, no Museu Andy 

Warhol, em Pittsburgh, EUA; e Faustus, no Palácio da Aclamação, em Salvador. 

Participou da 25ª Bienal Internacional de São Paulo e de exposições coletivas como 

Caminhos do Contemporâneo, no Paço Imperial (Rio de Janeiro), ambas em 2002; da 

ARCO – Feira Internacional de Arte Contemporânea, em Madri, Espanha, em 2001; e 

de L’Art dans le Monde, no Pont Alexandre III, Paris, em 2000. Realizou exposições 

individuais na galeria Virgílio em São Paulo, no ano de 2008; na Galeria Amparo 60 e 

no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, em 2005; no Museu Vale, Vila 

Velha – ES, em 2003; na Adriana Penteado Arte Contemporânea, São Paulo, em 1998; 

e no Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, em 1996. As investigações mais 

recentes do artista tratam da falência irreversível do corpo e das memórias. 

CONFERÊNCIA: Fazendo uma retrospectiva da sua história como artista, o Professor 

José Rufino fala sobre “Arte Contemporânea e Memória Política”. Mostrando suas 

produções que em muito se confundem com sua história ou historias dos seus 

parentes e remetem para o período das perseguições políticas durante a ditadura, 

ele inicia trabalhando sobre documentos de família e móveis que pertenciam ao seu 

avô cujo nome adotou para si. Alargando sua pesquisa, passa a utilizar documentos 

sigilosos de presos políticos e desaparecidos e realiza uma obra que é um verdadeiro 

combate silencioso contra as atrocidades cometidas pelo regime militar durante a 
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ditadura. Ainda, mostra suas demais produções que remetem a memórias pessoais ou 

coletivas que mesmo não se referindo ao contexto da ditadura não deixam de ter um 

forte apelo político silencioso. [V. DVD – 04 Vídeo das Conferências nº7] 

 

 

Conferência 9 – Diretor de Arte e Mídia Franz Lima 

O palestrante Franz Lima encerra as atividades do 1º Simpósio Internacional de Arte 

Contemporânea de Campina Grande no dia 17/03 às 16h.  

CURRICULO: Diretor em Arte e Mídia, Publicitário e Diretor Executivo da Revista 

fmq? Bacharel em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande e sócio 

da agência de comunicação e coletivo criativo Maquinarama. No final de 2009, junto 

com os integrantes do "Fome de Quê? Coletivo Criativo" lançou a Revista fmq?, 

primeiro periódico destinado à produção cultural contemporânea no estado da 

Paraíba. Trabalhou como Diretor de Arte para agências e empresas da Paraíba e do 

eixo Rio/São Paulo. 

CONFERÊNCIA: Abordando o tema “O Mercado Cultural na Paraíba”, Franz, através 

de dados numéricos sobre os valores empregados na cultura do estado da Paraíba e 

fazendo comparativos com os estados vizinhos, levou os ouvintes a questionarem a 

real situação da cultura paraibana que sem os recursos necessários para o seu 

provimento está em fase de declínio. O palestrante fala sobre a necessidade do 

artista paraibano sair de sua terra de origem para poder sobreviver de sua arte pois 

no estado são subvalorizados e não conseguem incentivos nem com a iniciativa 

privada, nem recursos públicos para a realização de projetos de âmbito artístico-

cultural. Fala ainda da falta de instrução da iniciativa privada, que vê no incentivo à 

cultura um gasto desnecessário. E termina a conferência com votos de esperança que 

um dia os artistas paraibanos possam viver na Paraíba e sair dela para se aperfeiçoar 

por opção e não por necessidade de sobrevivência. [V. DVD – 04 Vídeo das 

Conferências nº8] 
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Conferência 10 – Cantor e Compositor Chico César 

Devido a problemas de saúde que exigiu repouso absoluto o Artista Chico César não 

pode comparecer ao evento, cancelando assim a palestra que encerraria o simpósio 

no dia 17/03.  

CURRICULO: Secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Cantor e Compositor. 

Nasceu em Catolé do Rocha e formou-se em Jornalismo, pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Músico e compositor atuou como Diretor Executivo da Fundação 

Cultural de João Pessoa. Foi militante do movimento cultural paraibano e integrou o 

grupo Jaguaribe Carne. Trouxe de volta o Salão Municipal de Artes de João Pessoa à 

Capital, na aprovação de Pontos de Cultura e a instalação do Centro Cultural de 

Mangabeira, recém-estabelecida. É um dos criadores do Instituto Cultural Casa do 

Béradêro, de Catolé do Rocha, que atende cerca de 300 crianças e jovens da cidade 

com oficinas de formação e atividades artísticas. 

CONFERÊNCIA: Política Artístico-Cultural na Paraíba 

 

Obs. Os vídeos das palestras gravados na íntegra encontram-se no DVD anexo. 

 

 

2.2 Festival de Artes 

O Festival de Artes aconteceu nos dias 18 e 19 de março de 2011. Foi iniciado 

com os workshops que aconteceram na manhã do dia 18, terminando às 20hs do dia 

19 com o encerramento das visitações à exposição.  

 

2.2.1 Workshop 

Foram oferecidos quatro workshops para crianças e adolescentes 

compreendendo a faixa etária de 06 a 18 anos. Cinquenta e três crianças 

participaram, alunos do Palácio das Artes Suellen Caroline, da escola infantil Passos 

Firmes e da escola Internacional Cidade Viva. [V. DVD – 06 Fotos Workshop] 

Os Workshops foram de:  

Artes Plásticas, intitulado “Arte do Plástico”, ministrada pelo artista plástico 

Guilherme Torres, onde as crianças trabalharam com isopor reciclável e tintas, os 

colorindo para a criação de uma obra coletiva. [V. DVD – 09 Vídeos do Evento nº02] 
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Fotografia, intitulado “Desenhando com a Luz”, ministrada pelo fotografo 

Wagner Pina, onde as crianças puderam aprender um pouco sobre o olhar 

fotográfico, os planos e os primeiros passos sobre fotografia. [V. DVD – 09 Vídeos do 

Evento nº04] 

Desenho, intitulado “Aprendendo a Desenhar para Aprender a Pensar”, 

ministrada pelo desenhista Jorge Elô, onde as crianças aprenderam a desenhar a 

partir de um esboço, ou croqui. [V. DVD – 09 Vídeos do Evento nº03] 

Pintura, Intitulado “O Jogo das Cores”, ministrado pelo artista plástico Flaw 

Mendes, onde as crianças puderam aprender a misturar cores primárias e secundarias 

para a formação de outras cores. [V. DVD – 09 Vídeos do Evento nº01] 

Tudo o que foi produzido por elas foi exposto no dia 19 de março. [V. DVD – 05 

Fotos Exposição nº03] 

 

2.2.2 Exposição 

O festival teve duração de dois dias, 18 e 19 de março, com a exposição de 

arte, aberta a visitação pública, das 08h às 20 h.  

A Exposição levou ao público da cidade de Campina Grande um pouco da arte 

realizada atualmente na Paraíba e em Pernambuco. Foram expostos telas de grandes 

e pequenos formatos, totalizando 38 obras, uma instalação, um conjunto de 

esculturas em formato de móbile, uma obra coletiva com blocos de cerâmica, 21 

fotografias e 06 montagens fotográficas, 03 infogravuras e 01 obra coletiva de HQ. 

[V. DVD – 05 Fotos Exposição nº02] [V. DVD – 09 Vídeos do Evento nº05 e 06] 

Participaram como artistas os paraibanos: Luiz de Faria Barroso, Denis 

Cavancante, Wilson Figueiredo, Otávio Maia, Saulo Ais, Fábio de Brito, Emídio 

Medeiros, Dudah Cavalcanti, Clóvis Aladim Monteiro, Wagner Pina, Adriana Aranha, 

Thiago Trapo, Glauco Machado, Luciana Urtiga, Jhésus Tribuzi, Bruno Steinbach, Lili 

Brasileiro, o Coletivo WC e Fred Svendsen. E os pernambucanos: Breno Cesar, João 

Batista Dantas, Daniele Berloto, Wanderson Lima, Goretti Varella, Tereza Goulart.  

O 1º Festival de Artes encerrou as atividades do evento Arte na 

Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato no dia 19 de março às 20 horas. 
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3  PÓS-PRODUÇÃO DO EVENTO ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

A etapa final do evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e 

Ato teve início antes mesmo do evento ser encerrado.  

 

 

 Desmontagem 

Apesar de terem acontecido no mesmo local, as duas etapas do evento 

aconteceram em espaços diferentes, portanto, assim que o simpósio foi encerrado no 

dia 17 de março, ao mesmo tempo em que era montada a exposição, era desmontado 

o cenário do simpósio. Logo no dia 18, após as 20h, toda a infraestrutura das oficinas 

também foi desmontada e as salas limpas. 

O projeto teve suas atividades encerradas no dia 19 de março de 2011 às 20h. 

No dia 20 às 09h era iniciada a desmontagem final do evento. Como se tratava de 

uma exposição, as obras de arte foram retiradas do cubo de metal – espaço 

expositivo, foram embaladas e transportadas para um salão, onde permaneceram até 

o dia da devolução. O tecido que envolvia o cubo também foi retirado, restando 

apenas o cubo de metal que foi desmontado pelo fornecedor no dia 21. [V. DVD – 05 

Fotos Exposição nº04] 

Todo o material de apoio, projetor, computadores, tela de projeção, banners 

dos apoiadores culturais, material de expediente e obras foram transportados no dia 

20 para o mesmo salão.  

Como o evento pretende ser bienal, todo o material restante foi embalado e 

identificado para possível utilização na próxima edição, porém, devido a possíveis 

mudanças da apresentação gráfica do evento, muitos desses materiais devem 

permanecer como arquivo histórico do projeto, não sendo necessária, portanto, a 

elaboração de relação de carga. 

 

 

 Pagamentos e Cumprimento dos Contratos 

Grande parte dos fornecedores já haviam recebido seus pagamentos logo após 

o fornecimento dos serviços, como o Buffet, a agência de turismo, as passagens 
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aéreas, o hotel, a gráfica, a empresa de plotagem, restando, dentre os maiores 

investimentos do projeto o pagamento da empresa de estruturas de metal, que foi 

devidamente pago no dia 21 de março. 

 

 

 Devolução das Obras 

Parte das obras de arte foram devolvidas no dia 26 de março, principalmente 

as de grande formato e as que pertenciam aos artistas de João Pessoa, pois 

necessitaram de serviço de transporte especializado. As demais obras, de artistas 

campinenses, ou de cidades próximas foram entregues no dia 27 de março. Todos os 

artistas receberam certificados de participação. Os modelos de certificado e do 

termo de devolução das obras estão nos anexos. [V. Anexo 11.5 – p.174] 

 

 

 Clipping 

Após a devolução das obras e o pagamento das pendências, foi montado um 

clipping jornalístico, com matérias em jornais impressos e jornais online. Foi 

organizada a documentação do projeto, foi feita a relação de gastos, selecionados os 

vídeos, entrevistas e fotos [V. DVD – 10 Clipagem Online] e elaborado o relatório final 

das atividades [V. Anexo 12 – p. 179]. 

 

 

 Avaliação 

Devido ao limite de tempo, para o envio do relatório ao Programa Rede 

Nacional Funarte Artes Visuais 7ª Edição, de um mês, e também a outras atividades 

profissionais dos membros da equipe, a avaliação só pode ser realizada após o envio 

da documentação à Funarte. Seguindo a tabela de avaliação sugerida por Rômulo 

Avelar, adequando-a ao projeto em questão, parte da equipe pôde fazer uma análise 

crítica do que aconteceu durante o evento, pontuando o que precisa ser melhorado 

nas próximas edições. [V. Anexo 13 – p. 189]. 

Durante o simpósio foi sugerida a realização da exposição de arte 

concomitante ao simpósio, pois os participantes teriam a oportunidade de visitar a 

exposição e até mesmo de discuti-la durante o simpósio, um outro participante 
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sugeriu que disponibilizássemos para o próximo ano um formulário de avaliação com 

o público presente. Como não possuíamos tempo hábil para formular esse 

questionário, resolvemos abrir um espaço para o envio de mensagens e sugestões no 

hotsite do evento. Também, logo após o evento, solicitamos a alguns agentes 

culturais que participaram do evento a opinarem acerca das suas impressões sobre o 

projeto. 

O relatório de avaliação final do evento seguiu um formulário disponibilizado 

pelo programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais.  

Como o projeto foi realizado através de premiação, a prestação de contas foi 

substituída por documentos que comprovassem a utilização, no evento, do recurso a 

ele destinado. Assim, junto ao relatório final das atividades, foram anexados: o 

clipping das matérias jornalísticas (impressas e online), vídeo de todas as palestras 

na íntegra, 50 fotografias, vídeos diversos e matérias televisivas, além de um 

exemplar de cada peça gráfica. [V. Anexo 12 – p. 179][V. DVD].  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Com o objetivo de incrementar o movimento das atividades culturais na 

cidade de Campina Grande, fomentando o diálogo, a práxis artística e o 

desenvolvimento do pensamento crítico, o projeto atingiu seu objetivo.  

Sendo iniciado pelo simpósio, correspondendo ao subtítulo do projeto – 

Pensamento, o discurso sobre a arte contemporânea e sobre a arte paraibana, abriu 

margem para a reflexão sobre o artista do mundo, que carrega consigo traços da 

individualidade local, mantendo sua identidade territorial preservada, seja por sua 

temática, seja por um traço ou um gesto particular que o identifica.  

Também se verificou a necessidade do intercâmbio territorial/ cultural, como 

forma de ampliar a visão de mundo do artista, que leva consigo sua arte e que trás 

por contato novas possibilidades de criação artística. Discutiu-se sobre o ensino da 

arte e sobre a necessidade do estudo e da informação para os artistas 

contemporâneos, pudemos acompanhar um pouco da história da arte paraibana e 

seus desdobramentos na atualidade.  

Acompanhamos o processo de uma curadoria contemporânea que enfatiza o 

diálogo entre o antigo e o novo e questiona os espaços de exposição. Discutimos 

sobre a presença da arte fora das instituições e a quebra dos parâmetros da arte a 

partir do estudo do campo expandido. Entendemos um pouco sobre a crítica de arte 

contemporânea, o papel do crítico e os meios pelos quais podemos atingir o leitor 

através da mídia. Tratamos da questão da memória, da contestação e da necessidade 

de não deixar ao esquecimento momentos históricos, sejam eles bons ou 

extremamente pesarosos, e ainda sobre a contestação política atrelada às artes 

contemporâneas.  

Finalizando, foi feito um apanhado sobre o mercado artístico-cultural no 

estado, onde observamos que, o que falta para o desenvolvimento da produção 

cultural, é o incentivo das instituições públicas e privadas, que não investem e 

subvalorizam o trabalho dos artistas locais. 
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O 1º Festival de Arte de Campina Grande abarcou os dois últimos subtítulos do 

projeto. A criação ficou por conta dos Workshops, onde as crianças entraram em 

contato com a arte e criaram suas obras. Buscamos com isso desenvolver o gosto por 

atividades artísticas, o potencial criativo e o pensamento crítico. Os workshops foram 

bem recebidos pelas crianças que viram nele a oportunidade para brincar e aprender. 

Todos desejam em breve participar de atividades semelhantes. 

O Ato foi representado pela exposição, que revelou ao público a obra de arte, 

que é a ideia criativa transformada pelo ato artístico em objeto de apreciação. Mais 

de  230 pessoas prestigiaram a exposição, entre elas: artistas, professores, crianças, 

pais das crianças, imprensa e cidadãos de Campina Grande. 

 Conseguimos com o Projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação 

e Ato, promover um aumento de público participante de atividades artístico-culturais 

na cidade, incentivamos a procura do lazer educativo por parte do público. 

Oferecemos um meio alternativo de entretenimento promotor de crescimento 

pessoal, intelectual e cultural. Estimulamos a busca pelo aprendizado da arte 

contemporânea que atualmente é superficial, esperando que futuramente, devido 

aos nossos esforços, possamos ver os resultados desse aprendizado na práxis artística 

dos nossos artistas, ampliando o conhecimento sobre a arte paraibana, a arte 

contemporânea e sobre o ambiente artístico-cultural do nosso estado. Divulgamos um 

pouco do que é produzido atualmente na nossa região. Criamos um canal de 

discussão, que pretende ser realizado a cada dois anos.  

Com da experiência adquirida através do estudo e da análise acerca das 

etapas de produção de eventos como Arte na Contemporaneidade: Pensamento, 

Criação e Ato, foi desenvolvido um guia para a elaboração e execução de Eventos 

Especiais. Portanto o Guia de Produção de Eventos possui 39 tópicos que 

compreendem desde a idealização à prestação de contas, são uma série de etapas 

que devem ser seguidas para a construção de um evento de sucesso.  
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Guia de Produção de Eventos Especiais 

 

 A elaboração e execução de “Special Events” seguem uma determinada ordem 

dos acontecimentos, que criam uma linha guia do processo de trabalho, auxiliando o 

diretor e o produtor na realização do evento. Portanto, listamos abaixo uma serie de 

etapas que devem ser seguidas para a construção de um evento de sucesso. Essa 

etapas seguem a ordem dos acontecimentos, porém, de acordo com as 

especificidades das produções, podem variar na ordem ou podem ser executadas ao 

mesmo tempo, não diminuindo, com isso, a qualidade do evento.   

 

 

1. Idealizar o projeto – O surgimento da ideia que pode vir da identificação uma 

necessidade própria ou coletiva. 

 

 

2. Planejamento da ação - Definir estratégias, planejar e traçar diretrizes para 

a execução adequada da proposta. Esse planejamento deve ser pensado a 

curto, médio e longo prazo, objetivando o ponto em que o projeto se 

encontra e até onde pretende chegar, e qual a melhor alternativa para atingir 

o objetivo desejado. 

Deve-se responder a um briefing: onde?, como?, para que? para quem?, como?, 

quando? por que?. Realizar pesquisa de público quantitativa e qualitativa. 

Realizar pesquisa de marketing.Refletir sobre o panorama no qual o evento se 

insere e suas variáveis. Traçar metas. Identificar e antecipar as restrições.

 
 O cenário é de expansão ou retração? 

 Existem oportunidades evidentes para uma ação como a que se pretende 

desenvolver? 

 Existem ameaças? Quais os riscos, sua gravidade e probabilidade? Algum deles 

poderia inviabilizar a proposta? 

 Se o momento é desfavorável, vale a pena esperar uma alteração do cenário 

para iniciar o empreendimento? 

Se o resultado apontar para o sucesso do empreendimento, deve-se levantar 

informações complementares: 

 O universo do projeto em perspectiva é suficiente conhecido ou serão 

necessários outros estudos para maior familiarização com o tema? 

 A ideia é inédita? 

 Existem registros de experiências similares já realizadas? Em caso afirmativo, 

quais foram os resultados? 

 Em que a nova proposta se diferencia daquilo que já foi realizado? 

 Quais são os atributos que poderão ser explorados como diferenciais? 
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 Qual é o perfil do público-alvo da ação? 

 Quantas pessoas se pretende atingir? Em quais localidades? 

 Quais são os potenciais parceiros para a viabilização de uma proposta dessa 

natureza? 

 

[V. Anexo 06 – p. 145] 

 

 

3. Elaboração do projeto/proposta – Descriminação da ideia que pretende 

desenvolver, fundamentando-a teoricamente, apresentando, após a análise 

das respostas obtidas nos itens supra citados, um projeto formatado em 

acordo com os resultados esperados. É colocar no papel o que foi 

vislumbrado, detalhando-o ao máximo.  

 

[V. Anexo 03 – p. 121] 

 

 

4. Formação da equipe – A equipe multidisciplinar. Criar uma equipe de 

trabalho eficiente que envolva desde o pessoal da limpeza aos diretores. 

Quantitativamente, deve-se contar com um número de pessoas ideal para que 

não haja sobrecarga de trabalho, bem como não haja ociosidade. 

Qualitativamente, os profissionais envolvidos devem ser criteriosamente 

escolhidos, pois a falta de experiência, ou mesmo de qualificação especifica 

pode refletir negativamente no projeto. Devem fazer parte da equipe, 

profissionais criativos, inovadores, qualificados e de preferência experientes. 

É importante que cada profissional se adéque à forma de operacionalizar o 

trabalho, assumindo diferentes papeis, sendo flexíveis diante das 

adversidades, além da facilidade de relacionamento e a adaptação às novas 

circunstâncias. A disposição e a disponibilidade do profissional para participar 

do evento também devem ser levadas em consideração, pois cada um deles 

deve se sentir parte do projeto. 

 

 

5. Montagem de Checklists – É um instrumento de controle das atividades. São 

guias de produção, após identificadas as rotinas de trabalho é preciso levantar 

os procedimentos para a concretização do evento. Os checklists são 

formulários de informações contendo todos os dados referentes ao processo 

de execução. Devem ser criadas listas de atividades para cada tipo de ação, 

ex. atividades, procedimentos, contatos, itens a comprar, estrutura 

necessária. Quanto mais detalhado menos espaço para eventuais falhas, deve-

se empenhar um cuidado obsessivo nos mínimos detalhes. É aconselhável criar 

checklist para gerenciar o tempo diariamente, ele deve conter todos os 

telefonemas que você precisa realizar, os nomes e os endereços de quem você 
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precisa encontrar, bem como o assunto que vai tratar com cada um, depois de 

listados os compromissos, verificar qual a forma mais eficaz de manter a 

comunicação, se através de reunião presencial, videoconferência, 

teleconferência ou e-mail.  

 

[V. Anexo 09 – p. 151] 

 

 

6. Plano de Comunicação – São estratégias para divulgação e promoção do 

evento. Para a montagem de um plano de comunicação, deve-se responder a 

um briefing, para a identificação, qualificação e quantificação do público 

alvo, distinguido o público a ser atingido, sua idade, orientação sexual, 

domicílio, escolaridade e expectativas. O objetivo é avaliar o potencial de 

retorno da ação. Após essa análise, define-se as estratégias de comunicação, 

como: a comunicação pessoal, por meio de veículos de comunicação como 

emissoras de televisão e rádio, jornais, por meio da assessoria de imprensa, 

do marketing direto como catálogos, malas diretas, por meio de distribuição 

de material gráfico como cartazes, filipetas, postais temáticos, placas, 

adesivos e por meio de mídias eletrônicas como e-mails, redes sociais, blogs, 

sites, banners eletrônicos. Também existem canais alternativos como 

publicidade em revistas, shows e apoio a outros eventos com visibilidade. 

Devem ser utilizados diferentes canais de comunicação para causar o impacto 

desejado. O meio eletrônico nos últimos anos vem despontando como um 

canal de grande potencialidade para a transmissão da mensagem a ser 

divulgada, é uma forma que além de se mostrar eficaz, também reduz 

consideravelmente o custo com divulgação. Outro ponto importante é a 

mensagem que se pretende passar, deve-se explorar o elemento que torne o 

evento único perante o público. 

 

[V. Anexo 10 – p. 167] 

 

 

7. Montagem do Cronograma – Para o gerenciamento do fator tempo. Deve ser 

elaborado de trás para frente, contando o tempo a partir da data de abertura 

do evento. Para a escolha dessa data, deve ser feita uma pesquisa no 

calendário de atividades da cidade, para que não haja conflitos com outros 

eventos que poderiam diminuir a presença do público. Também se deve 

observar, se, o período do ano é favorável para a realização do evento. No 

cronograma deve-se estabelecer datas limites para a execução de cada etapa, 

essas datas devem ter margem de segurança, para que qualquer atraso não 

prejudique o andamento da produção. 

 

[V. Anexo 07 – p. 148] 
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8. Montagem do Orçamento – Planejamento financeiro que guia o controle de 

gastos de acordo com o montante disponível para a realização do evento.  

Para sua elaboração deve-se: 

 
 Listar os itens de despesa 

 Classificar as despesas (remuneração de pessoal, serviços de terceiros, 

obrigações patronais, despesas de comunicação, material, etc.) 

 Realizar tomadas de preço – o que vai dar confiabilidade ao orçamento. Deve-

se fazer pesquisa de mercado em no mínimo três empresas diferentes, 

escolhendo o mais acessível, resultando também em economia.  

 Lançamento de valores – onde se faz a seleção e distribuição por categoria de 

cada item de despesa, atribuindo valores. Costuma-se manter uma margem de 

segurança de 2,5% incluído no valor do projeto para resolver qualquer 

contratempo. Como em editais de financiamento e leis de incentivo, não são 

aceitas rubricas genéricas ex: despesas diversas, despesas extras, deve-se 

diluir essa margem de segurança nas demais rubricas. 

 Revisão do orçamento – fase de análise de viabilidade do projeto, buscando 

soluções de parcerias e financiamentos para garantir o ponto de equilíbrio 

financeiro. 

 Ponto de equilíbrio – ponto onde as despesas e as receitas se igualam, onde 

não há lucro, nem prejuízo. 

 
Deve-se também responder a essas perguntas: 

 Quais são as expectativas de ganho financeiros com o projeto? 

 Como anda o mercado de patrocínios no momento? 

 É possível perceber algum movimento de expansão ou retração da economia 

no país? 

 Há alguma perspectiva iminente de mudança política que possa afetar o 

cenário econômico? 

 Existem, na cidade ou no estado, empresas patrocinadoras com porte 

adequado para investir o montante exigido pelo projeto? 

 O projeto tem algum diferencial competitivo que o torne atraente a eventuais 

patrocinadores? Oferece um volume de “moedas” que favoreça sua 

negociação? 

 Existe potencial para a realização de permutas de materiais ou serviços? 

 Há alguma possibilidade de captação de recursos junto à organizações não-

governamentais ou entidades internacionais? 

 Qual é o público potencial do projeto?  

 

[V. Anexo 08 – p. 150] 
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9. Envio do projeto para editais de financiamento - Submissão da proposta do 

projeto a avaliação e seleção para financiamentos, estas podem ser do poder 

público ou privado, como, por exemplo, Ministério da Cultura e Banco 

Santander. 

 

[V. Anexo 01 – p. 111] 

 

 

10.  Assinatura dos contatos – É o primeiro passo da produção, a partir desse 

ponto são criadas responsabilidades irreversíveis. A documentação deve ser 

minuciosamente analisada para que o contratado não proceda de forma 

distinta do acordado. São vários os contratos para a realização de eventos 

culturais como: contrato de locação de equipamento, locação de estruturas, 

locação de espaços, contratos de patrocínio, contratos de apoio, contrato 

com fornecedores e contratos com colaboradores. Em alguns casos também se 

faz necessária a contratação de artistas, técnicos e demais profissionais. O 

ideal é chegar às vésperas do evento com essas contratações acertadas. 

 

[V. Anexo 11.9 – p. 178] 

 

 

11. Fechamento dos apoios culturais – Etapa onde são firmados os apoios 

culturais. Esses apoios podem ser efetivados realizando permutas de produtos 

e serviços em troca da contrapartida oferecida pelo projeto, que muitas vezes 

se configura na associação da marca aos materiais de divulgação do evento, 

como, por exemplo, no material gráfico, nos spots de TV e rádio, em citações 

de áudio no início das atividades do evento. 

 

[V. Anexo 11.7 – p. 176] 

  

 

12. Elaboração de um fluxo caixa – Que ajuda a visualizar as demandas 

orçamentárias de entrada e saída de recursos. Esse fluxo deve estar atrelado 

ao cronograma, facilita o controle dos gastos em relação ao tempo, 

proporcionando ao produtor a oportunidade de fazer os ajustes orçamentários 

e as negociações com antecedência.   

 

 

13. Reservas de Hospedagem – Realizar reservas de hospedagem com 

antecedência e deixar uma ou duas reservas de segurança para eventuais 

atrasos ou antecipações de chegadas e saídas. 

 



 

 

99 | P á g i n a  

 

14. Escolha e reserva de restaurantes – Para a alimentação da equipe e dos 

convidados. 

 

 

15. Compra de passagens aéreas – Com antecedência se pode economizar. 

 

 

16. Contratação de transporte – Para o translado dos profissionais envolvidos no 

evento. 

 

 

17. Contratação e acompanhamento dos serviços de transporte de materiais e 

equipamentos 

 

 

18. Contratação e acompanhamento de serviços diversos 

 

 

19. Contratação de equipe de documentação – Para acompanhar a produção e 

principalmente para documentar o evento. Essa documentação pode servir de 

base para futuras publicações, que funcionem como instrumentos de 

divulgação institucional ou mesmo fontes alternativas de receitas financeiras. 

 

[V. DVD] 

 

 

20. Verificação da documentação dos profissionais envolvidos 

 

 

21. Aquisição e acompanhamento da entrega de materiais 

 

 

22. Acompanhamento dos serviços de criação e produção gráfica – A criação da 

imagem do projeto que será levada ao público por meio de filipetas, cartazes, 

catálogos, anúncios, outdoors e demais peças gráficas que apresentem a 

identidade do evento. A imagem gráfica é também fator que determina o 

sucesso ou fracasso de uma produção. Um material interessante visualmente 

incita o público a procurar saber mais e, consequentemente, a participar do 

evento. 

 

[V. DVD – 07 Layout do Material Gráfico] [V.Anexo 14 – p. 199] 

 



 

 

100 | P á g i n a  

 

23. Contratação de Assessoria de Imprensa – Que será responsável por criar 

releases sobre o evento e distribuí-los nos meios de comunicação. 

 

 

24. Acompanhamento dos serviços de divulgação – Um evento sem divulgação é 

um gasto de recursos em vão, portanto, uma das etapas que pode simbolizar 

ou não o sucesso de um evento é a divulgação. Esse é o momento de colocar 

em prática o que foi idealizado no plano de comunicação. Para que a 

divulgação seja eficaz, devem-se identificar as melhores formas de atingir o 

público alvo do evento. A promoção e divulgação atualmente ganhou um 

grande aliado que é a internet, pois é um canal barato que atinge um grande 

numero de pessoas. Dentre os meios de divulgação virtual se destacam:

 
 Envio de flyers eletrônicos; 

 Inserção de banners em páginas da Internet; 

 Inserção de pop-ups em páginas da Internet; 

 Divulgação dirigida a sites especializados; 

 Inserção de conteúdo nas redes sociais (youtube/ Orkut/ twitter/ facebook); 

 Criação de perfis virtuais (Orkut/ facebook); 

 Criação de blog (ou hotsite); 

 Realização de chats, e 

 Inserção de títulos nos catálogos dos distribuidores de produtos culturais pela 

Internet.  

 

 

25. Contratação de mídia e acompanhamento da veiculação de anúncios 

 

 

26. Elaboração de lista de convidados e controle da distribuição de convites 

 

 

27. Acompanhamento de testes e ajustes técnicos e passagem de som, luz, 

vídeo etc. 

 

 

28. Definição do layout geral do evento, com determinação de espaços para 

palco, camarins, plateia, área para convidados especiais, corredores, 

acessos, bilheterias, sanitários, bares, etc. 

 

 

29. Agendamento de ensaios e de reuniões técnicas e artísticas  
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30. Fechamento de apoios culturais – Os apoios culturais garantem, muitas 

vezes, que a produção aconteça, visto que na maioria das produções os 

recursos são insuficientes. Assim, através de permutas, o produtor pode 

conseguir itens indispensáveis ao andamento do projeto. 

 

 

31. Treinamento e orientação de todos os profissionais que trabalharão no 

evento – É fundamental, para o êxito de uma produção, que a equipe 

trabalhe em conjunto e que possua habilidades específicas ao projeto no qual 

estão inseridos, portanto, todos os profissionais envolvidos devem participar 

de reuniões e treinamentos. 

 

 

32. Solicitação de policiamento nas imediações – De acordo com a dimensão e a 

quantidade de público de um evento cultural, é aconselhável a solicitação de 

força policial para auxiliar na segurança das imediações do evento.  

 

 

33. Acertos de ordem técnica, operacional e burocrática com o local onde será 

realizado o evento – Deve-se estabelecer no contrato de locação todas as 

responsabilidades do contratante e do contratado e cabe a cada uma das 

partes cumprir com o contrato. 

 

 

34. Acompanhamento do público no local – O público deve ser bem assistido, o 

que promove a imagem do evento. 

 

 

35. Efetuação de pagamentos à equipe e aos fornecedores – Cumprir com os 

prazos de pagamento e sanar as dívidas é um ponto importante da pós-

produção. Cumprir com os acordos conceitua positivamente o produtor diante 

dos diversos fornecedores. 

 

 

36. Avaliação do projeto – Com a finalidade de reconhecer os pontos fortes e 

fracos do projeto, a fim de solucionar as falhas ocorridas durante o processo 

de produção, é aconselhável que a equipe realize uma avaliação geral. De 

posse dessas informações, pode-se trabalhar para eliminar os pontos fracos e 

fortalecer os pontos em destaque. 

 

[V. Anexo 13 – p. 189] 
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37. Organização da documentação – Toda a documentação deve ser 

cuidadosamente guardada para a utilização na prestação de contas e como 

suporte para a elaboração do relatório final das atividades. 

 

 

38. Elaboração do relatório final das atividades – Ao final de toda a produção, 

após o fim das atividades artísticas, é essencial que a equipe de produção, ou 

o proponente da proposta elabore um relatório contendo a descrição 

detalhada de todo o evento. Esse relatório serve para afirmar a realização do 

evento proposto e para mostrar que a utilização dos recursos destinados foi 

correta, além de servir de documento histórico do projeto. 

[V. Anexo 12 – p. 179] 

 

 

39. Prestação de Contas – Grande parte dos editais de financiamento brasileiros 

exige a prestação de contas do projeto, que deve ser minuciosamente 

detalhada e apresentar todos os comprovantes de pagamento como cópias de 

cheques e notas fiscais de compras. Assim, todas as despesas devem ser 

documentadas, o que vai favorecer o controle do orçamento. 
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CONCLUSÃO 

 
 

 Special Events eventos únicos, eventos que despontam na Avant Gard, são o 

peito aberto do soldado destemido que segue, sem medo, e avança na batalha contra 

a estagnação. Esse destemor e essa vontade de lutar foram a força motriz do Projeto 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato.  

 Após décadas de suspensão de atividades artísticas intelectuais, que 

ampliassem o universo de significações e alargasse o conhecimento acerca da arte 

que acontece hoje, em todas as partes do mundo, mas que, na cidade de Campina 

Grande, não encontrara espaço de expansão, o soldado se lançou diante das 

impossibilidades para abrir uma fenda na escuridão e deixar a luz do conhecimento 

iluminar as mentes dos que ansiavam por vê-la. 

 Assim, foi realizado um projeto, que comportou um simpósio internacional, 

workshops e exposição de arte, que foi realizado em um local alternativo devido à 

impossibilidade de ser realizado em um espaço adequado, e que foi executado com 

apenas R$ 16.000,00. Evento que devido ao orçamento super limitado, a falta de 

equipe especializada e a falta de outras fontes de obtenção de recursos tinha grande 

possibilidade de fracassar, mas que aconteceu da melhor maneira possível, criando a 

expectativa, no público, de novas edições trazendo novos temas e perspectivas que 

ampliem o conhecimento dos amantes das artes. [V. DVD] 

 Os cuidados apresentados na pré-produção, que resultaram no adiamento do 

projeto, deram condições dele acontecer. Caso houvesse sido executado dentro do 

prazo estabelecido não teria possuído a qualidade que apresentou.  

 O evento foi previamente pensado para um espaço ideal, porém, no decorrer 

do processo não houve a possibilidade de ser executado em um museu de arte. 

Contudo, isso nos deu a possibilidade de trabalhar com espaços alternativos, 

mostrando que na atualidade o espaço das artes é bem mais amplo e que ela não 

está encerrada dentro dos museus, a arte está no mundo. 

 A produção e todo o estresse que a acompanhou não retirou da equipe a 

vontade de atingir o objetivo principal que foi ampliar o conhecimento. Levantamos 

a bandeira da cultura e hoje colhemos os frutos da nossa perseverança em novos 
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trabalhos e oportunidades que surgiram devido ao projeto.  

 O Arte na Contemporaneidade abriu os eventos culturais em um ano que, após 

o segundo semestre viu a mudança na vida cultural da cidade. Depois dele, muitos 

artistas apostaram em seus talentos e mesmo sem apoio, ou com poucos recursos, 

como foi o nosso caso, começaram a produzir. 

 Com a pretensão que o evento efetivamente aconteça bienalmente, o 

processo de avaliação, as sugestões apresentadas, a experiência vivida, e seguindo as 

etapas do Guia de Produção anteriormente apresentado, minimizaremos os possíveis 

imprevistos que porventura possam acontecer, realizando a cada ano um evento 

melhor e mais consistente que entrará para o calendário de eventos culturais da 

cidade.  

 O estudo de caso do evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, 

Criação e Ato, confirmou que observando os detalhes e seguindo um método de 

execução de atividades, através do conhecimento das divisões estabelecidas entre as 

fases que compõe e realização de um evento especial, nomeadamente: Pré-

produção, Produção e Pós-produção, encontrou-se um guia para potencializar os 

acertos no desenvolvimento do projeto minimizando as falhas e os riscos de fracasso.  

Portanto, o estudo antecipado das etapas de execução, a preparação 

minuciosa do projeto, a disponibilidade de buscar soluções, a maleabilidade do 

diretor/curador e o auxílio de uma boa equipe são premissas para a realização de um 

evento cultural.  
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Edital Funarte 

 

 

 

Publicado no Diário Oficial da União em 9 de abril de 2010 
* Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 

 
 
EDITAL  

 
Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 7ª Edição 
 
O Presidente da Fundação Nacional de Artes – Funarte, no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso V do artigo 14 do Estatuto aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07 de abril de 2004, 
publicado no DOU de 08 de abril de 2004, torna público o presente Edital do Programa Rede 
Nacional Funarte Artes Visuais 7ª Edição, válido para todo o território nacional, em 
conformidade com as disposições abaixo estabelecidas: 
 
1. Do Objeto 
1.1 O objeto deste edital é a realização do Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 7ª 
Edição, com a finalidade de promover um conjunto amplo de atividades ligadas às artes 
visuais, como oficinas artísticas, oficinas de qualificação, workshops, palestras, seminários, 
intervenções, exposições, atividades pedagógicas e atividades integradas. Dessa forma, visa 
fomentar a reflexão e o debate sobre as artes visuais; desenvolver instrumentos de capacitação 
para artistas e técnicos do setor; promover a circulação dos profissionais da área e de seu 
conhecimento por todo o país e estimular a formação de público. 
 
2. Das Condições 
2.1 Estão habilitadas a participar deste edital pessoas físicas e pessoas jurídicas envolvidas 
com as artes visuais, considerando: 

a) Pessoa Física: indivíduo ou representante de coletivo de artistas; 

b) Pessoa Jurídica: empresa e/ou instituição pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, de 
natureza cultural. 

2.2 É vedada a inscrição neste edital de membros da comissão de seleção, servidores e 
prestadores de serviços terceirizados da Funarte.  

2.3 Cada proponente poderá inscrever quantos projetos desejar, podendo ser contemplado em 
apenas 1 (um) projeto, de acordo com as categorias propostas (ver item 2.8). 

2.4 Os projetos selecionados deverão ser realizados, impreterivelmente, até dezembro de 
2010. 

2.5 Todos os projetos propostos deverão ser oferecidos gratuitamente ao público. 

2.6 Do projeto apresentado pelos proponentes, pessoa física e/ou jurídica, deverá constar a 
circulação de artistas de lugares diferentes do local de execução da ação (ver item 3.5, b3). 

2.7 Caso haja a participação do Ponto de Cultura, este deverá ser previamente contatado 
(listagem disponível no endereço eletrônico da Funarte: www.funarte.gov.br). As condições de 
infraestrutura do ponto escolhido deverão ser averiguadas pelo(a) proponente, ficando sob sua 
responsabilidade a adequação do projeto ao ponto escolhido. 
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2.7.1 O Ponto de Cultura é a ação prioritária do Programa Cultura Viva e articula todas as 
demais ações deste Programa. Iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil, que firmaram 
convênio com o Ministério da Cultura (MinC), por meio de seleção por editais públicos, tornam-
se Pontos de Cultura e ficam responsáveis por articular e impulsionar as ações que já existem 
nas comunidades. Mais informações no endereço eletrônico do Ministério da Cultura: 
www.cultura.gov.br. 

2.8 As categorias nas quais os projetos podem ser enquadrados são as seguintes: 

 

Pessoa Física a) Oficina artística – envolve participação de artistas e/ou 

do público em geral. O objetivo é transmitir uma técnica ou 

um fazer específico das artes visuais, que contará com a 

utilização de ferramentas específicas, como tintas, pincéis 

etc. (as ferramentas deverão ser explicitadas na proposta, 

no item “Descrição e objetivos”). 

b) Palestra – exposição oral de conteúdos teóricos 

artísticos. 

c) Atividades pedagógicas – atividades que envolvam a 

formação e a capacitação de profissionais do ensino da 

arte e a formação de público. 

d) Atividades integradas – conjunto diverso de atividades 

(deverão ser individualmente citadas na proposta, no item 

“Descrição e objetivos”). 

e) Exposições. 

Pessoa Jurídica a) Oficina de qualificação – atividades que visem 

proporcionar a reciclagem de conhecimentos de artistas e 

de técnicos locais. 

b) Seminário – ciclo de palestras com exposição oral de 

conteúdos teóricos artísticos. 

c) Atividades integradas – conjunto diverso de atividades 

(deverão ser individualmente citadas na proposta, no item 

“Descrição e objetivos”). 

d) Exposições. 

 
3. Das Inscrições 
3.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 45 (quarenta e cinco) dias 

após a publicação deste edital no Diário Oficial da União, devendo ser enviadas 

exclusivamente para o Centro de Artes Visuais da Funarte, contendo currículo e/ou relatório de 

atividades e demais exigências constantes no item 3.5, apresentando as seguintes 

informações: 
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a) Destinatário: Centro de Artes Visuais da Funarte – Edital Programa Rede Nacional Funarte 
Artes Visuais – 7 ª Edição – Rua da Imprensa 16 – Castelo/Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-
120; 

b) As identificações do remetente com: título do projeto, nome e endereço completo do (a) 
proponente. 

3.2 Somente serão considerados inscritos os projetos entregues via postal, na modalidade de 
carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), com data de postagem informada neste 
edital. 

3.3 O comprovante de Aviso de Recebimento dos Correios, documentando a entrega do 
projeto ao Centro de Artes Visuais da Funarte, servirá como comprovante de inscrição. 

3.4 AFunarte não se responsabiliza por projetos extraviados, não entregues no endereço e fora 
do prazo determinado neste edital. 

3.5 O(a) proponente deverá apresentar descrição detalhada do projeto, contendo: 

a) Ficha de inscrição: disponível, nos dois modelos (pessoa física e pessoa jurídica), no 
endereço eletrônico da Funarte (www.funarte.gov.br), devidamente preenchida, impressa e 
assinada;  

b) Projeto: 1 (uma) via impressa da atividade que pretende desenvolver, incluindo as seguintes 
informações: 

b1) Objetivos; 

b2) Justificativa; 

b3) Circulação de artistas e agentes culturais (curadores, críticos de arte, historiadores de arte): 
do projeto apresentado pelo(a) proponente, deverá constar a participação de artista(s) de 
lugar(es) diferente(s) do local de execução da ação, com a finalidade de promover o 
intercâmbio artístico.  

b4) Plano de comunicação para execução, distribuição e publicações do projeto, especificando 
as datas e a estratégia de divulgação; 

b5) Formato: o(a) proponente deverá apresentar o cronograma de execução da atividade, os 
nomes e currículos dos participantes e de outras instituições parceiras, além da infraestrutura 
prevista; 

b6) Anexos (opcional): o(a) proponente poderá enviar portfolio, em mídia digital ou impresso. 

3.6 Caso o proponente deseje enviar seu projeto em versão digital (CD-ROM ou DVD-ROM), 
em formato PDF, para ser postado no banco de projetos da Rede no site da Funarte, deverá 
assinar na ficha de inscrição a autorização para a disponibilidade do mesmo. 

3.7 Na hipótese de inscrição de projeto de coletivo de artistas, apenas um membro deverá 
constar como responsável pela inscrição, que será identificado como proponente. 

4. Da Documentação 
4.1 Os(As) proponentes que tiverem seus projetos selecionados deverão encaminhar para o 

Centro de Artes Visuais da Funarte, em no máximo 10 (dez) dias, os documentos necessários 
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à assinatura do Termo de Contrato para a liberação do recurso, sob pena de desclassificação. 

4.1.1 Documentos para proponente Pessoa Física: 

a) cópia da carteira de identidade;  

b) cópia do CPF; 

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada; 

d) comprovante de residência; 

e) dados bancários (banco, agência e conta corrente). 

4.1.2 Documentos para proponente Pessoa Física, representada por Pessoa Jurídica: 

a) cópia da carteira de identidade;  

b) cópia do CPF; 

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada; 

d) cópia de comprovante de residência; 

e) cópia do CNPJ;  

f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada; 

g) cópia da carteira de identidade do representante legal; 

h) cópia do CPF do representante legal; 

i) cópia do comprovante de endereço em que se encontra estabelecida a pessoa jurídica e de 
seu representante legal; 

j) cópia atualizada do contrato social ou do estatuto e suas alterações; 

l) cópia do termo de posse do representante legal ou cópia da ata que o elegeu, quando não 
constar o nome do representante no estatuto; 

m) dados bancários da instituição (banco, agência e conta corrente). 

4.1.3 Documentos para proponente Pessoa Jurídica: 

a) cópia do CNPJ; 

b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada; 

c) cópia da Carteira de Identidade do representante legal; 

d) cópia do CPF do representante legal; 

e) cópia do comprovante de endereço em que se encontra estabelecida a empresa e de seu 
representante legal; 
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f) cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações; 

g) cópia do termo de posse do representante legal ou cópia da ata que o elegeu, quando não 
constar o nome do representante no estatuto; 

h) dados bancários da instituição (banco, agência e conta corrente). 

4.2 Para recebimento do recurso, o(a) selecionado(a) deverá indicar o banco, a agência e a 

conta corrente registrada em nome do(a) proponente. 

5. Da Seleção 
5.1 Os projetos inscritos no processo seletivo para o Programa Rede Nacional Funarte Artes 
Visuais 7ª Edição serão, inicialmente, analisados pelo Centro de Artes Visuais da Funarte, para 
verificação do atendimento às exigências estabelecidas por este edital no que se refere ao item 
3. 

5.1.1 Os projetos aprovados nesta fase serão encaminhados à apreciação da comissão de 
seleção, instituída por portaria do Presidente da Funarte especialmente para este fim. 

5.2 A avaliação será realizada por uma comissão de seleção composta por 5 (cinco) membros 
de reconhecida idoneidade, capacidade de julgamento e notório saber em artes visuais, cada 
qual proveniente de uma região do Brasil. 

5.3 Os projetos serão avaliados pela comissão de seleção de acordo com os seguintes critérios 
gerais: 

a) clareza dos objetivos e viabilidade de execução da proposta; 

b) relevância da atividade proposta para o local escolhido e sua adequação ao contexto cultural 
da localidade escolhida; 

c) relevância da circulação de artistas. A livre circulação poderá acontecer entre municípios, 
estados e regiões do país, com a finalidade de promover o intercâmbio artístico (ver item 3.5, 
b3). 

5.4 A comissão de seleção é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões. 

5.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário Oficial da União, no site do 
Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br, e no site da Funarte, www.funarte.gov.br. 

5.6 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum(a) 
selecionado(a), os recursos poderão ser destinados a outros projetos suplentes apresentados, 
observando a ordem e os critérios de classificação feitos pela comissão de seleção.  

5.7 Os projetos não selecionados ficarão à disposição dos interessados até 40 dias após a 
divulgação dos resultados, sendo que a não retirada neste prazo permitirá a sua inutilização 
pela Funarte. Os(As) proponentes que desejarem receber o projeto de volta devem enviar um 
envelope previamente selado com o endereço do destinatário.  

6. Dos Recursos 
6.1 O montante dos recursos para aplicação no Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 
7ª Edição é de R$900.000,00 (novecentos mil reais). 
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6.2 Serão contemplados, com recursos financeiros previstos neste edital, 30 (trinta) projetos 
para pessoas físicas e 10 (dez) para pessoas jurídicas. 

6.3 Cada proponente pessoa física cujo projeto for selecionado neste edital receberá a quantia 
de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo o desembolso realizado em uma única parcela. 

6.4 Cada proponente pessoa jurídica cujo projeto for selecionado neste edital receberá a 

quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo o desembolso realizado em uma única parcela. 

6.5 Os recursos sofrerão os descontos previstos na legislação vigente. 

6.6 As despesas do Programa de Trabalho correrão à conta da ação 13.392.1142.4796 – 
Fomento a Projeto em Artes e Cultura. 

7. Das Obrigações 
7.1 Do(a) selecionado(a): 

a) o projeto selecionado é de responsabilidade do(a) proponente. É indispensável manter 
constante comunicação com o Centro de Artes Visuais/Funarte informando status do projeto e 
disponibilizando encontros com a equipe de produção da Funarte, sempre que solicitado; 

b) comunicar, por escrito, ao Centro de Artes Visuais/Funarte, eventuais mudanças de 
endereço, alteração na equipe, inclusão de apoiadores e outras informações relevantes; 

c) entregar ao Centro de Artes Visuais/Funarte, com mínimo de vinte e cinco (25) dias de 
antecedência da abertura da programação cultural proposta, a arte das peças gráficas de 
divulgação, para aprovação, acompanhado de ficha técnica completa, currículos resumidos, 
release de divulgação e cartas de anuência, devidamente assinadas pelos profissionais e 
instituições parceiras participantes da atividade;  

d) encaminhar ao Centro de Artes Visuais/Funarte os seguintes documentos comprobatórios da 
realização do projeto: 

d1) 10% das peças impressas de divulgação com mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência 
do lançamento do projeto; 

d2) relatório final das atividades, fornecido pela Funarte, em 3 (três) vias, devidamente 
assinado pelo responsável, contendo datas, locais, descrição das atividades desenvolvidas, 
quantificação de público, clipping das matérias veiculadas nos meios de comunicação e 5 
(cinco) exemplares das peças de divulgação, no prazo de 30 (trinta) dias após a realização do 
projeto; 

d3) 50 (cinquenta) ou mais fotografias digitais, documentando as atividades desenvolvidas em, 
pelo menos, 300 (trezentos) DPIs de resolução, no prazo de 30 (trinta) dias após a realização 
do projeto; 

d4) Registro em vídeo no caso das palestras ou debates, sem cortes, no prazo de 30 (trinta) 
dias após a realização do projeto. 

7.2 Nas peças de mídia, como documentários finalizados, peças gráficas, publicações e 
websites, é obrigatória a inserção das logomarcas, conforme consta no item 9.1. 

7.2.1 Em peças impressas é OBRIGATÓRIA a inserção de frase com o indicativo “Distribuição 
gratuita, proibida a venda”. 
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7.2.2 O não cumprimento das exigências constantes das alíneas do item 7.1 deste edital 
implicará a adoção de medidas judiciais cabíveis e a inscrição do proponente na relação de 
inadimplentes do Cadastro Informativo dos Créditos Quitados do Setor Público Federal - Cadin. 

7.2.3 O(A) proponente cujo projeto for selecionado estará sujeito(a) a penalidades legais em 

virtude da inexecução total ou parcial do projeto ou, ainda, pela sua execução em desacordo 

com a descrição contida na projeto aprovado pela comissão de seleção, obrigando-se a 

devolver os recursos recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à época em 

que se realizar a respectiva quitação. 

8. Dos Direitos Autorais e do Direito de Imagem 
8.1 Pela adesão ao presente edital, o candidato(a) inscrito(a) que venha a ser selecionado(a) 
autoriza a Funarte e o Ministério da Cultura a utilizar as imagens da produção artística das 
etapas do projeto em mídia impressa ou eletrônica e na internet, na divulgação dos projetos.  

8.1.1 As instituições que constam no item acima poderão, ainda, autorizar a utilização dessas 
imagens, cujos direitos são ora cedidos, para fins educacionais e de divulgação, sem 
comercialização, a terceiros. 

8.2 Ao se inscrever no presente edital, o(a) candidato(a) declara a inexistência de plágio das 
obras e/ou projetos inscritos, bem como garante ter a autorização de terceiros que, porventura, 
tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabilizando inclusive por 
eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado, indenizando, se for o caso, 
o Ministério da Cultura e a Funarte, regressivamente, em eventual ação condenatória. 

9. Da Comunicação Institucional 
9.1 As logomarcas do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Funarte e do Programa 
Rede Nacional Funarte Artes Visuais deverão obrigatoriamente ser fixadas em todas as peças 
de divulgação dos projetos selecionados, inclusive nos releases de imprensa e comunicados, 
sob as chancelas “Apresenta” e/ou “Uma ação” e/ou “Realização” e/ou “Patrocínio”, de forma 
padronizada, que deverá ser consultada no site da Funarte. 

9.2 O Ministério da Cultura e a Funarte deverão ser mencionados como realizadores do projeto 
em qualquer mídia, sendo vedado ao(à) proponente exigir qualquer modalidade de pagamento. 

9.3 O Ministério da Cultura e a Funarte poderão mencionar seu apoio ao projeto em suas 
campanhas e peças de comunicação institucional, bem como em seu site institucional, e utilizar 
imagens dele decorrentes sem qualquer ônus. 

9.4 No cumprimento das disposições constantes dos subitens 9.1 a 9.3, deverão ser 
obedecidas as normas referentes à legislação eleitoral no que for pertinente. 

10. Das Disposições Finais 
10.1 A inscrição efetuada implica a aceitação incondicional de todas as condições 
estabelecidas neste edital. 

10.2 A inobservância das normas estabelecidas por este edital implicará o indeferimento da 
inscrição do projeto. 

10.3 Este edital trata de um apoio à realização de atividades de artes visuais, não in-
viabilizando ao(à) proponente a obtenção de outros recursos junto à iniciativa pública ou 
privada, utilizando ou não as leis de incentivo à cultura vigentes no país, desde que os demais 
parceiros sejam mencionados como “Apoiadores” e que sua participação seja objeto de 
consulta à Funarte, antes de firmada a parceria.  
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10.4 Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pelo Presidente da Funarte, ficando, 
desde logo, eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, para 
dirimir eventuais questões decorrentes deste edital. 

10.5 Na hipótese de haver novas dotações orçamentárias poderão ser contemplados novos 

projetos desde que observada a ordem de classificação dos suplentes feita pela comissão de 

seleção. 

10.6 Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico rede@funarte.gov.br 
ou pelos telefones (21) 2224-8490/ 8330. 

 

 

Sérgio Duarte Mamberti 
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Ficha de Inscrição do Programa Rede Nacional Funarte Artes 

Visuais 7ª Edição 

 
 

 

 

 

 

 

EDITAL 

Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 7ª Edição 

 

Ficha de Inscrição – Pessoa Física 

1. DADOS DO PROJETO 

1.1-título do projeto: Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato. 

1.2-categoria (item 6.4 do edital): Atividades Integradas 

1.3-lugar (cidade/ UF) de origem da ação:     

Campina Grande – Paraíba 

1.4-lugar (es) (cidade/ UF) de destino da ação: 

Campina Grande - Paraíba 

2. DADOS DO (A) PROPONENTE  

2.1-nome do responsável: Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos 

2.2-nacionalidade: Brasileira 2.3-rg: 2641062 2.4-cpf: 053.823.704-00 

2.5-endereço residencial: Rua Frei Tito, nº 119, Bairro: Catolé 

2.6-cidade/uf: Campina Grande – Paraíba 2.7-cep: 58410-457 

2.8-e-mail: camila.geracelly@gmail.com 2.9-tel. (ddd): 83 33372649 2.10-cel: 83 88942944 

3. DECLARAÇÃO 

3.1-A inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital 

do Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 7ª Edição 

3.2-As informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

3.3-      não    X  sim Autorizo, caso seja necessário, a inclusão do meu projeto no site da Funarte, sob a 

       finalidade de consulta por parte de terceiros. 

3.4 – pessoa física representada                 

sim      X   não    

3.5 – Representação de coletivo de artistas, grupos e companhias.  

Indicar o nome:________________________________ 

3.6-data: 21/05/2010 3.7-assinatura: 

 

mailto:camila.geracelly@gmail.com
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4. TRIAGEM (não preencher – para uso interno da Funarte) 

        

Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato, conforme modelo  

disponível no endereço eletrônico da Funarte; 

       1 (uma) via impressa da proposta: objetivos; justificativa; circulação de artistas; cronograma de execução; plano de  

        comunicação e currículos;   

       Anexos 

 

4.1-nome do servidor: 4.2-matrícula: 

4.3-data: 4.4-assinatura: 
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Projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato  

 

Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Projeto Atividades Integradas (debate, criação artística, workshop, exposição) 
Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentação 

O projeto a “Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato” buscará 

incrementar o movimento das atividades artísticas no novo prédio do Museu de Artes 

Assis Chateaubriand (MAAC), da Campina Grande – PB. Utilizando os espaços do 

museu, irá fomentar a ocupação intelectual dos diversos ambientes, desde o auditório 

até as salas de debates/criação e salões de exposição. Será um convite à participação 

efetiva de artistas e da sociedade no ambiente da instituição, favorecendo as trocas de 

conhecimento, ao ensino e ao desenvolvimento artístico na região.  

O projeto tem como objetivo movimentar o cenário artístico, estimular a produção 

artística, diversificar as atividades e levar público ao Museu de Arte Assis 

Chateaubriand, que reabrirá em um novo prédio adequado as atividades de um 

museu. Também busca incentivar o aprendizado da arte por crianças e adolescentes 

com idade compreendida entre 8 e 13 anos. 

Para tanto, serão convidados artistas, curadores e críticos de arte internacionais. Com 

a finalidade da criação de obras coletivas, participarão não só os artistas, mas também 

o público participante. A ideia é criar um grupo de experimentação com diversos 

artistas, fotógrafos, pintores, escultores, músicos, cineastas, e até mesmo não artistas, 

para que haja a experimentação e o aprendizado. 

Imersas as diversas atividades promovidas, pretende-se desenvolver parte de um 

projeto social para retirar as crianças e adolescentes da realidade em que vivem, e 

aproximá-las de uma nova realidade tão próxima, porém tão distante, que é a vivência 

da arte. Nesse sentido, serão criados workshops sobre arte, propondo a esse público a 

criação de uma obra. O intuito desse aspecto do projeto é conseguir ampliar as 

possibilidades de desenvolvimento pessoal através do ensino da arte, fomentando a 

capacidade crítica desde os primeiros anos de formação escolar. 

Como forma de motivar a presença do público no museu, será criada a Semana de Arte 

Contemporânea de Campina Grande, que, amplamente divulgada, despertará o 

interesse e a curiosidade dos estudantes e apreciadores de arte. Os pais e parentes das 

crianças também passarão a frequentar o museu e a divulgá-lo, assim cada vez mais 
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pessoas se acostumariam com o ambiente do museu, passando a frequentá-lo com 

assiduidade.  

O projeto será realizado em cinco semanas, sendo semanalmente apresentado cada 

uma das seguintes atividades: um debates, a experimentação e o workshop. 

Finalmente, na sexta semana será aberta a Semana de Arte Contemporânea de 

Campina Grande. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo  

Apresentar ao público o espaço do museu como um novo lugar de entretenimento 

instrutivo para a população campinense, que terá a oportunidade de aprender e 

cultivar um pensamento crítico sobre a arte e a cultura atual, bem como poderá 

desenvolver seus talentos e sua criatividade nas atividades promovidas pelo museu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivos específicos  

 Aumentar o público participante das atividades do museu; 

 Criar um campo de experimentação para artistas, estudantes e para o público 

participante; 

 Incentivar a procura de diversão intelectual por parte dos habitantes da 

cidade; 

 Oferecer um meio alternativo de entretenimento que promova o crescimento 

pessoal, intelectual e cultural; 

 Estimular o aprendizado profundo da arte, que atualmente é superficial, e o 

pensamento crítico entre as crianças, adolescentes e o público em geral; 

 Promover e divulgar conhecimento artístico-cultural; 

 Criar um meio de discussão para o desenvolvimento artístico local, e 

 Divulgar os trabalhos dos artistas contemporâneos locais. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etapas 

Ciclo de Debates – Serão realizados cinco debates abertos ao público, onde o 

palestrante principal apresentará um seminário e, posteriormente, os outros membros 

da mesa iniciarão as discussões acerca da temática exposta. Os palestrantes e 

debatedores serão professores e/ou artistas. Também serão convidados artistas de 

diversas áreas a participarem como público, que poderão interagir nas discussões.  

Laboratório experimental – Após os debates, os experimentadores inscritos terão uma 

semana para desenvolver dentro do prédio do museu uma obra, que pode ser coletiva. 

Esse laboratório de arte com artistas profissionais e amadores, será uma espécie de 

intervenção no museu. Serão cinco semanas de produção que recriarão a idéia do que 

foi o espaço dos museus durante a ditadura militar brasileira, especificamente no ano 

de 1971, onde os artistas contemporâneos Frederico de Morais, Cildo Meireles, 

Guilherme Vaz e Luiz Alphonsus fizeram dele uma unidade experimental. Todas as 

etapas da produção serão documentadas. 
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Workshops – O material documentado dos debates e das produções dos artistas 

servirá como base de dados para a produção de workshops para crianças e 

adolescentes de 8 a 13 anos de escolas da rede pública e/ou privada da cidade de 

Campina Grande. Após cada workshop, as crianças serão estimuladas a produzirem 

uma “obra de arte”. 

Semana de Arte Contemporânea – Após as cinco semanas de atividades, todo o 

material produzido será utilizado na Semana de Arte Contemporânea de Campina 

Grande. Nela serão apresentadas todas as obras produzidas tanto pelos artistas 

quanto pelas crianças. Nas salas de vídeo serão exibidos os debates, os processos de 

execução das obras e os workshops. Também serão expostas obras de artistas 

contemporâneos regionais, em especial paraibanos e pernambucanos. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Justificativa 

A proposta desse projeto tem por objetivo criar debates públicos com o intuito de 

esclarecer – se não abrir margem para novas discussões – sobre a arte desenvolvida na 

atualidade, bem como ampliar o entendimento do tema e fomentar a elaboração de 

instrumentos que favoreçam o desenvolvimento artístico e o aprendizado da arte 

pelas novas gerações. 

A questão da arte contemporânea na atualidade abre margem para vários tipos de 

questionamentos, como: O que é a arte contemporânea? Como se classificam as obras 

de arte contemporânea? A arte contemporânea pode ser considerada arte? O que a 

legitima como tal? Qual é o espaço da arte na atualidade? A arte virtual (ciberarte) 

pode ser considerada arte contemporânea? Desta forma, buscar-se-á por meio do 

debate proposto responder ou gerar confrontos de ideias e novas possibilidades de 

encarar as questões postas em discussão. 

A arte contemporânea é caracterizada pela ruptura das fronteiras da arte, - onde a 

pintura se aproxima da escultura e a escultura da pintura, o popular se funde com o 

erudito, a tradição à novidade e a cultura regional à cultura global –, criando-se assim 

um novo campo de experimentação que foge qualquer conceituação. A possibilidade 

da difusão do conhecimento encaminhou os artistas à nova arte internacional, sem 

limites territoriais. As culturas imigram, misturam-se e abrem possibilidades para o 

novo. Essas obras são o que Rosalind Krauss chama de “Campo Ampliado” e Ferreira 

Gullar denomina de “Não-Objeto”. 

A arte sai dos museus e ganha as ruas, as praças públicas tornam-se palco para 

instalações, performances e intervenções. O público passa a ter um maior acesso aos 

eventos artísticos. As artes das ruas ganham status, entram nas galerias como os 

grafites, e a intervenção de artistas no espaço urbano criam obras espetaculares ao 

alcance de todos. 

Nesse novo mundo, as percepções são a cada dia mais exploradas e o que a 
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contemporaneidade nos trouxe foi a capacidade de perceber o mundo independente 

de uma linha narrativa, ou de sentido lógico, o que realmente importa e o resultado, o 

que é apreendido pelos sentidos, é a experimentação. 

A cultura contemporânea mesmo sendo plural, deixa a margem quem não tem 

esclarecimento. Mesmo oferecendo inúmeras possibilidades de identificações, todos 

devem ter o direito de conhecer os significados do que experimenta e isso só acontece 

por meio da educação e aprendizado cultural. 

Não é só a Arte que se integra a sociedade, existe o caminho inverso, onde a educação, 

o conhecimento e a busca por diferentes experimentações levam a população a 

aproximar-se do universo das artes, tornando-se consumidores de arte. 

Na tentativa de desligar a população do entretenimento fugaz e alienador oferecido 

pelos meios de comunicação de massa, atrair tal público para ambientes de apreciação 

das artes favorecerá ao aprendizado da arte, ao desenvolvimento do raciocínio crítico 

e intelectual, e irá fomentar a procura pela diversão construtiva.  

A arte constrói o mundo não como ele é, mas como deve ser, e na 

contemporaneidade, a arte coloca o homem em frente à sociedade em que vive, 

criando novos códigos com o uso de materiais não-tradicionais para provocar o 

sentimento do mundo contemporâneo. A obra de arte é a possibilidade do mundo 

criada pelo artista, o que poderá nos oferecer um novo olhar sobre o mesmo. 

Aprende-se arte, convivendo com obras, estudando a história da arte, a estética e as 

linguagens artísticas, mas também se aprende por meio do fazer artístico que 

começando por diversão cria-se o gosto pelo desenvolvimento e pelo conhecimento. O 

ato de produzir arte, mais que uma capacidade humana é uma necessidade desde os 

primórdios da história da humanidade e, assim como aprendemos a ler e escrever, 

devemos estudar, aprender a ver, compreender e criticar as artes e a vida. 

Despertando o raciocínio crítico, este se amplia para além das interpretações artísticas 

e passa a fazer parte do dia-a-dia, desenvolvendo adultos mais preparados. 

Os museus hoje se abrem ao público oferecendo uma arte com ação social que faz 

refletir sobre a situação atual do homem. Na arte sem moldura, vemos a quebra com 

os limites da realidade, vemos a quebra das nossas certezas e a nós é apresentada a 

nova arte = vida. É a cultura que torna a vida possível. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agentes culturais participantes 

 Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos – Diretora de Arte e Mídia, mestranda 

em teoria e crítica de arte e curadora; 

 Bernardo Alberto Frey Pinto de Almeida – Professor, escritor, cronista e crítico de arte; 

 Helder Manuel de Jesus Gomes – Professor, escritor, poeta e crítico de arte; 

 Maria Gabriela Vasconcelos de Sousa Pinheiro – Professora e artista contemporânea; 
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 Paulo Matias de Figueiredo Júnior – Professor, fotógrafo e comunicólogo; 

 Fernando Torres Barbosa – Professor, músico e artista plástico; 

 Sóstenes Carneiro Lopes – Professor, fotógrafo e publicitário; 

 Fábio Bezerra Cavalcanti – Professor e designer, e 

 Julie Manuelle Monteiro Brito – Diretora de Arte e Mídia, fotógrafa e produtora. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituições parceiras 

 Universidade Federal de Campina Grande através da Unidade Acadêmica de Arte e 

Mídia – UFCG/ UAAMI; 

 Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; 

 Museu de Arte Assis Chateaubriand – MAAC; 

 Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – Portugal – FBAUP, e 

 Revista Fome de que? – fmq?. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infraestrutura  

O projeto será realizado no novo prédio do MAAC, em Campina Grande, no qual 

utilizar-se-á o auditório para os debates, as salas para a produção das obras e para as 

aulas, e os salões de exposição para a mostra. 

Será utilizado equipamento de som e sonorização para o ambiente dos debates. 

Equipe de vídeo para o registro das atividades. Projetor para os workshops. Projetores 

para a mostra, expositores e spots de iluminação. O material para a criação das obras 

será retirado das ruas, como papéis, madeiras e plásticos, porém também serão 

utilizados tintas, colas, fios, papéis, pincéis, vernizes e material de marcenaria, caso 

seja necessário. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Plano de Comunicação 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Análise da situação 

O novo prédio do Museu de Arte Assis Chateaubriand será inaugurado em junho do 

corrente ano e contará com uma infra-estrutura capaz de abrigar diferentes atividades, 

desde palestras e exposições, à aulas e formação de novos artistas.  

A cidade de Campina Grande, conhecida como celeiro cultural do estado, atualmente 

ainda encontra-se distante de uma formação crítica e histórica sobre a arte mundial, 

bem como da arte produzida no nosso país. A ideia é oferecer ao público (artistas, 

estudantes e público em geral) uma formação artística consistente, com o intuito do 

aprimoramento do conhecimento sobre o que é a arte, sua história, suas escolas 
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academicistas, sobre a rica e singular arte brasileira no século XX, e sobre a arte 

contemporânea, bem como as transformações culturais provocadas pela arte e as 

transformações da arte provocadas pela cultura. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivos da comunicação 

 Despertar no público o interesse pelo aprendizado teórico promovido pelos 

debates; 

 Instigar os artistas a participarem das ações coletivas semanais; 

 Ressaltar o cunho social do projeto, através da divulgação dos workshops para 

crianças e adolescentes, e 

 Estimular o público a comparecer a Semana de Arte Contemporânea. 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diretrizes da comunicação 

 Definir os meios de divulgação, e 

 Adaptar a comunicação às necessidades apresentadas por cada público. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Público alvo 

 Professores de artes, comunicação e filosofia; 

 Estudantes (artes, comunicação, música, e áreas afins); 

 Artistas de diferentes áreas; 

 Crianças de 8 a 13 anos, e 

 Demais interessados e população em geral. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Necessidades do público 

Os debates serão abertos ao público, porém tem como alvo os professores, estudantes 

e artistas, como forma de promover um intercâmbio de conhecimento e para a 

produção de um conhecimento alargado coletivo. 

Os laboratórios experimentais terão como alvo artistas e estudantes, que produzirão 

obras coletivas. 

Os workshops serão direcionados às crianças, com o intuito de estimulá-las a aprender 

sobre arte contemporânea e a produzirem sua própria obra. 

A Semana de Arte Contemporânea terá como alvo toda a população da cidade, bem 

como pessoas de outras partes do país. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para execução 

 Para os debates, serão convidados três críticos de arte europeus e três 

professores de arte e comunicação paraibanos, e 
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 Desenvolvimento do manual de normas técnicas do projeto – Manual de 

Identidade Visual. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para divulgação 

 Desenvolvimento do site, contendo todas as datas e informações sobre o 

projeto, com fotos, currículo dos participantes, campo de inscrições para a 

participação nos laboratórios experimentais (que também poderão ser feitas 

na coordenação do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina 

Grande), links sobre arte, além de apresentar um blog com textos sobre arte, 

cultura e contemporaneidade; 

 Distribuição de banners, cartazes e folders nas Universidades (UEPB, UFCG, 

FACISA, FCM, etc.); 

 Banner eletrônico nos sites conveniados; 

 Envio de e-mails; 

 Envio de SMS (mensagens de celular); 

 Divulgação via sites de relacionamento (criação de comunidade no Orkut, 

divulgação de promoção do evento no site); 

 Divulgação em jornal impresso e online; 

 Divulgação em revistas focadas na cultura (Fome de que?); 

 Divulgação no programa de rádio (Segunda Mão), e 

 Divulgação em emissoras de televisão. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para o evento 

 Assessoria de imprensa; 

 Distribuição do material institucional; 

 Divulgação dos vídeos e making–off das produções no site do projeto; 

 Documentação em vídeo das atividades; 

 Convite às emissoras, jornais e programas televisivos a participarem das 

atividades, e 

 Distribuição do catálogo da exposição. 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calendário de atividades 

Mês  Dia Atividade 

Agosto 
02-13 

Elaboração do manual de normas técnicas e 

manual de identidade visual. 

16 - 20 Reunião com a equipe e divisão das tarefas. 
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23 - 27 
Fechamento do programa, elaboração do 

material de mídia e do site. 

Setembro 

01 - 10 
Finalização do material de divulgação e envio a 

gráfica para reprodução. 

13 Lançamento do site. 

14 - 16 

Início da divulgação online das atividades 

precedentes a Semana de Arte Contemporânea 

de Campina Grande. 

 

Início das inscrições para a participação nos 

laboratórios experimentais. 

17 
Envio da arte do material de divulgação e de 

cópias impressas do mesmo à FUNARTE. 

20 - 24 
Distribuição do material de divulgação impressa 

nas universidades, escolas e centros culturais. 

27 - 14 

Preparação da equipe e do espaço para a 

realização dos debates, laboratórios e 

workshops. 

Outubro 

15 1º Ciclo de Debates 

18 - 21 Laboratório de Experimentação/ Workshop 

22 2º Ciclo de Debates 

25 - 28 Laboratório de Experimentação/ Workshop 

29 3º Ciclo de Debates 

Novembro 

01 - 04 

Laboratório de Experimentação/ Workshop. 

 

Início da divulgação da Semana de Arte 

Contemporânea em revistas, jornais, SMS, e-

mails, banner eletrônico, cartazes, banners e 

folders. 

05 4º Ciclo de Debates 

08 - 11 Laboratório de Experimentação/ Workshop 

12 5º Ciclo de Debates 

15 - 18 

Laboratório de Experimentação/ Workshop. 

 

Início da divulgação televisiva da Semana de 

Arte Contemporânea. 

Montagem e impressão do catálogo da 

exposição. 

19 - 25 Organização do material e montagem da mostra. 

26 
Semana de Arte Contemporânea de Campina 

Grande. 

Dezembro 

  

20 

Entrega do relatório das atividades final, 

juntamente com as fotos e vídeos de 

documentação. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Currículo e temática a ser desenvolvida pelos agentes culturais participantes. 

 

 Bernardo Alberto Frey Pinto de Almeida (Porto - Portugal) – Doutor em História da Arte 

e da Cultura pela Universidade do Minho (Portugal), 1993. Professor catedrático na Faculdade 

de Belas-Artes da Universidade do Porto. Membro da AICA – Associação Internacional de 

Críticos de Arte, da Comissão Assessora do MEIAC — Museo Extremeño Iberoamericano de 

Arte Contemporâneo (Espanha) — cuja colecção de arte portuguesa organizou. Integrou a 

Comissão de Compras da Fundação de Serralves (Portugal), (1990-1996). Foi Diretor Artístico da 

Fundação Cupertino de Miranda em Vila Nova de Famalicão (Portugal), onde fundou o Centro 

de Estudos do Surrealismo. Tem colaborado com diversas publicações especializadas entre as 

quais Lapiz (Espanha) e Contemporanea ou Artforum (EUA). Recebeu o prêmio 

AICA/Gulbenkian de Crítica de Arte, em 1983. Organizou, como comissário independente, cerca 

de três dezenas de exposições em diversas instituições. Prefaciou mais de três centenas de 

catálogos de exposições de artes plásticas em Portugal e em outros paises. Publicou vários 

livros, entre os quais: Pintura Portuguesa no Século XX (1993); Imagem da Fotografia (1995); O 

Plano de Imagem (1996); Henrique Pousão (1999); Estranho Desenho — O Surrealismo, Sintra, 

Edição Fundação Berardo/Sintra Museu de Arte Contemporânea (2001). Transição — Ciclopes, 

Mutantes, Apocalípticos (2002); As Imagens e as Coisas (2002) e Quatro Movimentos da Pele, 

Campo das Letras (2004). Publicou ainda sete poesias. Organizou inúmeras exposições em 

diversos museus espanhóis e portugueses. A originalidade e a qualidade dos seus livros sobre 

arte, nos quais discute tanto pintura como fotografia, tornaram-no um dos críticos de arte mais 

prestigiados de Portugal.  

Em seu seminário, apresentará uma introdução à prática de reflexão teórica em torno da arte 

contemporânea e das suas práticas artistas, através da análise das suas obras mais 

representativas, contrapondo-a à arte modernista. Seguindo o percurso da História da Arte, 

apresentará a invenção da Modernidade, as suas escolas e a diluição pós-Moderna da teoria, 

segundo o pensamento dos críticos Krauss, Foster, entre outros. Nesta perspectiva, uma análise 

mais ou menos sistemática dos fenômenos artísticos contemporâneos pela comparação às 

artes modernas, fomentará a criação de reflexões concomitantes sobre as teorias que 

informaram essas correntes de uma densidade programática distintiva. 

 

 

 Helder Manuel de Jesus Gomes (Porto - Portugal) – Doutor em Filosofia Contemporânea, 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal), 2002. Mestre em Filosofia 

Contemporânea, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal), 1996. 

Licenciado em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal), 1990. 

Foi de 1997 a 1999, Professor no Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdisciplinares (Instituto Piaget), Viseu (Portugal). Desde 2003, é Professor Auxiliar da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (Portugal) – FBAUP, em regime de 

dedicação exclusiva. Membro da Comissão de Ética da Universidade do Porto. Presidente do 

Conselho Pedagógico da FBAUP. Membro da Assembléia de Representantes da FBAUP. 

Membro do Conselho Científico da FBAUP. Membro da Comissão Científica do Mestrado em 

Estudos Artísticos da FBAUP. Coordenador do Grupo de Ciências da Arte da FBAUP. Membro da 

Comissão Científica do Curso de Licenciatura em Artes Plásticas 2006/2007 e 2007/2008 na 
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FBAUP. Membro da Comissão de Reforma Curricular nomeada pelo Conselho Científico da 

FBAUP em 2005. Bolseiro de Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia — 

Programa PRAXIS XXI — (BD/11196/97) em 1997/98, 1998/99, 1999/2000. Conta com quatro 

orientações de trabalhos de investigação de pós-graduação concluídos. Participou de quatro 

júris de Provas Acadêmicas. Conta com duas apresentações de Comunicações em Colóquios, 

em Coimbra Portugal e Salamanca Espanha. Publicou nove ensaios relacionados à estética das 

artes. É responsável pelo blogue “Contra Mundum — Crítica de Poesia e Literatura”.  

Seu debate terá como tema “A identidade da diferença: critérios de compreensão crítica da 

interação artística e cultural”. Assistimos na contemporaneidade à afirmação da interação 

como regime de definição das identidades culturais e artísticas. A crescente interação cultural 

entre o particular e o global (entre o subjetivo e o comunitário, entre o local e o universal) 

potencia o desenvolvimento de modelos representacionais de âmbito estético, ético e 

sociopolítico, fundados na integração do outro como processo de afirmação da identidade. O 

outro cultural, subjetivo ou estético, tende a ser já não o negativo de uma identidade que se 

define nessa negatividade, mas participante de um processo de construção de uma identidade 

cultural alargada. A questão que se nos colocará será a de tentar pensar quais os critérios e 

categorias suscetíveis de permitir compreender esta identidade partilhada: uma identidade que 

inscreve em si, de forma constituinte, a própria diferença: — Como pensar a diferença no 

interior da identidade, como pensar a identidade no interior da diferença? Focalizando a 

análise nas propostas artísticas contemporâneas, pretende-se alargar a reflexão ao conjunto de 

manifestações culturais que transversalmente constroem a contemporaneidade. 

 

 Maria Gabriela Vasconcelos de Sousa Pinheiro (Porto - Portugal) – Publica e desenvolve 

investigação, desde há vários anos, em Portugal e em outros países, possuindo Licenciatura em 

Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto; o European Scenography 

Master of Arts pela Central Saint Martin’s College e Utrecht School of the Arts da inglaterra; 

Mestrado Theory and Practice of Public Art & Design pelo Chelsea College of Art & Design 

também na inglaterra; e Doutora por Projeto no Chelsea College, com a tese: "Art from Place: 

the expression of cultural memory in the urban environment and in place-specific art 

interventions". Participa atualmente em alguns projetos de investigação nomeadamente o 

projeto internacional “Transformations” apoiado pela Cultura 2000 (Portugal). Foi docente 

convidada na Central St. Martins College of Art & Design, Londres, entre 1998 e 2006, tendo 

sido assistente convidada na Faculdade de Belas da Universidade do Porto entre 2004 e 2006, e 

desde então Professora Auxiliar. Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, Secretaria de 

Estado da Cultura de Portugal, Contemporary Art Society e The London Institute, tendo 

recebido apoios da Direção Geral das Artes. Colaborou com o Institute of Contemporary Arts 

em Londres durante cerca de dois anos, nomeadamente na organização de conferências como 

Spaced Out em torno da ideia de interdisciplinaridade entre arte e arquitetura. De assinalar 

também a realização de vários seminários de natureza interdisciplinar em Portugal e em outros 

paises, nomeadamente o Encontro Internacional DESVIOS, de regularidade anual desde 2005, 

bem como a publicação de textos em revistas de arte e investigação artística, como por 

exemplo Point, Margens e Confluências entre outras. Entre as diversas instituições acadêmicas 

com que tem colaborado encontram-se Central Saint Martin’s College of Art & Design, 
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Richmond American International University in London, Universidade de Aveiro e Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa.  

A Profª. Drª. Gabriela V. Pinheiro, PhD, catedrática da Faculdade de Belas Artes da Universidade 

do Porto, presidente do Departamento de Escultura, coordenadora dos cursos de mestrado e 

diretora do Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, insere-se no debate como uma 

das palestrantes principais, pois apresentará o seminário sobre a “arte contemporânea no 

Espaço das Cidades”. Sua abordagem privilegiará a celebração de acordos de cooperação com 

as outras faculdades participantes, com vista a proporcionar o alargamento do diálogo 

científico e a formar as bases do pensar e agir sobre a cidade, a paisagem, a comunidade ou o 

museu, de forma verdadeiramente pluridisciplinar. Em sua palestra, apresentará uma 

abordagem ilustrada dos desenvolvimentos mais recentes da arte, pretendendo-se assim 

fornecer os instrumentos básicos para a compreensão dos territórios da prática artística 

contemporânea. Sendo o estudo de arte contemporânea uma disciplina que centra o seu plano 

de estudos na época contemporânea e nas suas práticas artísticas decorrentes, procurará 

incitar uma reflexão teórico-prática relativa aos principais movimentos e tendências surgidos 

nesse período. 

 Paulo Matias de Figueiredo Júnior (Campina Grande – PB) – Possui graduação em 

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, pela Universidade Estadual da Paraíba 

(1999) e Mestrado em Ciências da Sociedade pela mesma Instituição (2002). Atualmente é 

professor efetivo da Universidade Federal de Campina Grande – PB. Tem experiência na área 

de Comunicação, Artes e Educação. Pesquisa a fotografia como documento histórico e social, 

atuando principalmente nos seguintes temas: fotografia e iconologia. Estuda a relação entre as 

tecnologias da informação e o processo da educação. Na UFCG, participa da Direção e 

Administração da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia, atuando no ensino do bacharelado em 

Arte e Mídia, nível: graduação. Presidente da Comissão de elaboração, aplicação, fiscalização e 

correção das provas de habilidade específica do curso de bacharelado em Arte e Mídia. 

Membro da comissão de avaliação do acervo audiovisual de Odicine. Nos conselhos, comissões 

e consultorias da pró-reitoria de pesquisa e extensão da UFCG foi membro da comissão de 

avaliação para a seleção do programa institucional de bolsas de iniciação Artístico-Cultural - 

PIBIAC, vigência 2008-2009. Presidente da comissão de análise de projetos de atividades de 

pesquisa e extensão. Também foi consultor AD-HOC junto a Fundação de Apoio a Pesquisa do 

Estado da Paraíba – FAPESQ – PB. Foi professor na faculdade do Vale do Ipojuca, FAVIP (2002 a 

2003), onde lecionou no curso de Comunicação Social com habilitações em Publicidade de 

Propaganda e Jornalismo, exercendo também a função de coordenador do curso de 

bacharelado em Comunicação Social. Foi membro do corpo editorial do periódico Ariús (2004 a 

2007). 

O palestrante irá abordar a temática “A arte na Cultura Contemporânea” que irá contribuir para 

a compreensão do funcionamento do sistema das artes e do papel da arte e do artista no 

contexto das indústrias culturais de desenvolvimento recente. Através da análise dos conceitos 

de formação da noção de contemporaneidade, serão introduzidos os problemas das relações 

entre arte e sociedade contemporâneas a partir de uma visão endógena. A abordagem será 

sobre a cultura visual contemporânea e o material produzido pela contemporaneidade, e terá 

como objetivo situar e estudar alguns dos mais significativos problemas que a comunicação 

coloca à arte (e de um modo geral à cultura) nesta nossa era onde a comunicação é 
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determinante em todos os processos culturais. O palestrante buscará configurar e circunscrever 

cada um desses problemas e analisar "respostas" e "soluções" para eles apresentadas, através 

do ponto de vista dos estudiosos da cultura contemporânea e da comunicação, como Pierre 

Lévy e Marshall McLuhan.  

 

 Fernando Torres Barbosa (Campina Grande – PB) – Graduado em Filosofia pela 

Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em Artes Plásticas pela mesma 

universidade. Fez parte do Movimento Armorial, proposto por Ariano Suassuna, como músico e 

compositor com atuação no Quinteto Armoria,l grupo de música instrumental brasileiro 

formado na década de 70 na cidade do Recife, com a proposta de criar uma música de câmara 

erudita com raízes populares, propondo um diálogo entre o cancioneiro folclórico medieval e 

as práticas criativas dos cantadores nordestinos e seus instrumentos tradicionais. Estudioso da 

música nordestina, é um grande instrumentista do Marimbal, mas também compõe música 

erudita. Escritor do livro Travessia de Dois Mundos e outros em fase de finalização. Professor 

adjunto IV do curso de bacharelado em Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina 

Grande e ministra as disciplinas de Estética e História da Arte, Evolução das Artes Visuais, 

História da Música, entre outras. Seus objetos de estudos são as artes, a música, a literatura e a 

filosofia. Hoje tem seu nome citado no dicionário Cravo Albin.  

O tema “as bases historicistas de legitimação da arte”, iniciando o ciclo de debates, irá 

contextualizar historicamente a evolução da arte primitiva à arte contemporânea. Abordando o 

tema através da concepção historicista, criará uma linha lógica do desenvolvimento artístico 

que será o plano inicial para o entendimento da contemporaneidade. 

 

 Sóstenes Carneiro Lopes (Campina Grande – PB) – Graduado em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual da Paraíba, atua desde 1995 no mercado publicitário nas áreas de 

direção de arte, programação visual, ilustração e fotografia publicitária, prestando serviços 

para agências do estado da Paraíba e Pernambuco. Iniciou sua carreira acadêmica como 

professor substituto da graduação em Arte e Mídia - UFCG e da extensão do DART 

(Departamento de Artes)/UFCG no período de 2001 a 2003, retornando ao mesmo 

departamento no período de 2005 a 2009. Nesta instituição, lecionou disciplinas na área de 

computação gráfica, fotografia e linguagem visual. Fez parte do quadro de professores da 

faculdade do Vale do Ipojuca, em Caruaru-PE, no curso de Comunicação Social/Publicidade, 

lecionando as disciplinas de fotografia e fotografia publicitária, no período de 2003 a 2009. 

Ainda lecionou de 2005 a 2009 as disciplinas na área de computação e produção gráfica na 

graduação em Publicidade do Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos - CESREI em 

Campina Grande - PB. Atualmente é professor efetivo na graduação em Arte e Mídia da UFCG e 

desenvolve em paralelo atividades nas áreas de fotografia, tatuagem e ilustração. Foi premiado 

em 2002 e 2003 com o TOP TEN IBEST, IBEST INTERNET. Suas áreas de atuação são: 

comunicação visual, jornalismo e editoração, fotografia, ciência da computação, programação 

visual e artes do vídeo. 

O debate que terá como tema “Ciberarte” pretende desenvolver uma visão alargada sobre o 

impacto do digital na sociedade e na cultura, fornecendo paralelamente mecanismos de análise 

e reflexão de forma a estabelecer um posicionamento crítico diante da cibercultura e da 
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ciberarte. Apresentará a cibercultura como a união das formas sociais surgidas na década de 60 

no pós-modernismo e as tecnologias digitais, surgindo como a cultura contemporânea atual. 

Também apresentará o fruto simbiótico do humano com a tecnologia, ou da natureza com a 

virtualidade, a ciberarte que aparece como o estado da arte atual, gerando uma nova forma de 

perceber, conhecer e se expandir através das tecnologias, onde o artista cria novas poéticas, 

como as ciberinstalações e ambientes imersivos na realidade virtual, encontrando a estética 

atual da imersão, interatividade e incorporação, palavras chaves para o entendimento da vida 

contemporânea.  

 

 Fábio Bezerra Cavalcanti (Campina Grande – PB) – Graduado em Desenho Industrial pela 

Universidade Federal da Paraíba e pós-graduado em Design, Propaganda e Marketing pela 

Universidade Federal do Amazonas. Foi Coordenador das áreas técnicas e de design do Centro 

Educacional FUCAPI em Manaus, no curso de Tecnologias Industriais Básicas. Professor e chefe 

do departamento de Design e Expressão Gráfica na UFAM. Coordenador por cinco anos do 

Curso de Arte e Mídia e professor da Universidade Federal de Campina Grande até o presente 

momento. Ministra disciplina ligadas as áreas de projetos de produtos e projetos culturais. 

Atua nas áreas de desenho de produto, programação visual, propaganda e marketing e artes. 

Será o curador adjunto do projeto, sendo responsável por contribuir para o integral 

cumprimento do cronograma e metas estabelecidas no projeto. 

 

 Julie Manuelle Monteiro Brito (Campina Grande – PB) – Aluna especial do programa de 

mestrado do Póscom, da Universidade Federal da Bahia. Possui graduação em Direito pela 

Universidade Estadual da Paraíba (2009) e graduação em Arte e Mídia pela Universidade 

Federal de Campina Grande (2008). Tem experiência na área de comunicação e artes, com 

ênfase em fotografia, produção audiovisual e produção projetos. Participou do programa 

universitário PIANI - Programa de Intercâmbio Acadêmico Nacional e Internacional, estudando 

no Curso de Multimedia do Instituto Superior Miguel Torga – Coimbra – Portugal (2006/2007). 

Possui curso de Gestão Cultural pela Oficina Escola de João Pessoa – PB, curso de Pós-Produção 

em Cinema Digital pela Fundação Joaquim Nabuco – PE e curso básico de Fotografia pela UFCG. 

Durante a graduação em Arte e Mídia foi monitora com bolsa na disciplina "Projeto 3". Aluna 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artístico-Cultural – PIBIAC, 

desenvolvida na área de fotografia e educação. Aluna Bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFCG), na área de fotografia e história. Como 

produtora, trabalhou: filme “Tudo que Deus Criou” (2009); instalação sonora “Álvaro Espaldar” 

(2007); filme “Gravidade” (2006); audiovisual “Fome de quê?” (2006); “Simpósio de Estudos 

Sobre o Crime” (2003). Será curadora associada sendo responsável pela coordenação da 

produção do projeto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrição das Instituições Parceiras 

 Universidade Federal de Campina Grande e Unidade Acadêmica de Arte e Mídia – 
UFCG/ UAAMI – Serão parceiras no projeto na divulgação do evento bem como na liberação 

dos professores para a participação dos debates.  
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UFCG - Universidade Federal de Campina Grande A Universidade Federal de Campina Grande, 
criada pela Lei Nº. 10.419 de 09 de abril de 2002, nasceu como uma das mais importantes 
instituições federais de ensino superior das regiões Norte e Nordeste do país. Sua criação 
ocorreu a partir do desmembramento da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, à época 
reconhecida como uma das maiores entre as instituições de ensino superior, não apenas por 
sua dimensão, mas pelo padrão de qualidade expresso em termos de ensino, pesquisa, 
extensão e produção acadêmico-científica. A Universidade Federal de Campina Grande, 
embora, com esta nomenclatura e com uma estrutura acadêmica e administrativa diferenciada, 
seja uma instituição nova, tem seus pilares fincados em sólido esteio: a sua origem remonta à 
década de 1950, quando a educação superior dava os primeiros passos na Paraíba. Desde 
então, jamais divergiu da vocação que encontra respaldo nos princípios da responsabilidade 
pública e do compromisso social. Ao longo desses anos, construiu uma tradição de excelência 
acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão que a coloca a serviço do progresso científico 
e tecnológico, do equacionamento dos problemas sociais e da promoção do desenvolvimento 
humano. UAAMI - Unidade Acadêmica de Arte e Mídia que faz parte do centro de Humanidades 
de Universidade Federal de Campina Grande e abriga os cursos de Arte e Mídia e Música.  

 Universidade Estadual da Paraíba – UEPB – Em nome da Reitora Profª. Marlene Alves 

Sousa Luna, a UEPB será nossa colaboradora na divulgação e prospecção de público para o 

debate, além da permissão de uso do espaço do novo prédio do Museu de Artes Assis 

Chateaubriand para o desenvolvimento do projeto. A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

tem sede em Campina Grande na Paraíba, e com campi nas cidades de Lagoa Seca, Guarabira, 

Catolé do Rocha, João Pessoa, Patos e Monteiro. Foi fundada em 11 de outubro de 1987 com o 

nome de Universidade Regional do Nordeste (FURNe), posteriormente torna-se a Universidade 

Estadual da Paraíba e é reconhecida PE lo Conselho Federal de Educação em 1996. A UEPB hoje 

conta com cerca de 30 cursos de graduação com mais de 15 mil alunos em seus 7 campi. 

Missão- Formar cidadãos, mediante a produção e a socialização do conhecimento, contribuindo 

para o desenvolvimento educacional e sócio-cultural da Região Nordeste, particularmente do 

Estado da Paraíba, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Sustentável Estadual. 

 

 Museu de Arte Assis Chateaubriand – MAAC – A participação do MAAC no projeto é de 

fundamental importância, pois todos os eventos serão realizados no espaço do Museu. A 
contribuição de muitos pôde levar a concretização de um dos intentos do mecenas paraibano 
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo – a criação de museus de arte no Brasil – 
que teve seu começo na cidade de São Paulo com a criação do MASP – Museu de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand, em 2 de outubro de 1947, sob a organização do italiano Pietro 
Maria Bardi. Na década de 60, Chateaubriand, pensando nas regiões menos favorecidas, lançou 
a Campanha Nacional dos Museus Regionais, extrapolando o eixo Rio - São Paulo, responsável 
pela fundação de três museus de arte no Nordeste brasileiro: o MAAC - Museu de Arte Assis 
Chateaubriand de Campina Grande, na Paraíba, o Museu Regional de Arte de Feira de Santana, 
na Bahia e o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, na cidade de Olinda. Também 
enviou uma coleção para a cidade de São Luis, que está localizada no acervo de artes visuais do 
Museu Histórico e Artístico do Maranhão. São frutos ainda dessa campanha, no estado de 
Minas Gerais, na cidade de Araxá, o Museu D. Beja e a Galeria Brasiliana, na cidade de Belo 
Horizonte. No sul, em Porto Alegre, criou a Pinacoteca Rubem Berta. O acervo museológico 
adquirido para a instalação do MASP e dos museus regionais foi conquistado mediante 
contribuições públicas, da mesma forma que Chatô vinha adotando em anteriores campanhas, 
como a realizada para o desenvolvimento da aviação, que montou frotas de aviões de 
treinamento, doadas aos recém criados aeroclubes. Sua intenção era que os museus criados 
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tivessem um caráter nacional. Assim, foram pedidas contribuições por todo o Brasil – de Porto 
Velho a Porto Alegre.  

 

 Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – PT – FBAUP – A Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto, é parceira na divulgação dos debates e na liberação dos 
docente para apresentação dos seminários. Situada na zona oriental da cidade do Porto, a 
alguns minutos do centro histórico, a Faculdade de Belas-Artes ocupa um antigo palacete do 
século XIX em cujos jardins se construíram, nos anos 50, edifícios de interesse arquitectónico, 
especialmente concebidos para o ensino das disciplinas tradicionais das Belas-Artes. A história 
desta instituição remonta à Aula de Desenho e Debuxo, iniciada em 1780 com a finalidade de 
apoiar as indústrias da cidade do Porto. Em 1802, o pintor Vieira Portuense, por ocasião da 
abertura solene das aulas, que contavam já com 120 alunos inscritos, designa por “ Academia ” 
essa Aula de Desenho, tentando assim dignificar a instituição e apelando para uma formação 
mais completa, apoiada em sólidos e diversificados estudos teóricos, bem como em exemplos 
artísticos de qualidade. No entanto, a desejada reforma, contemplando um reforço do número 
de docentes e de disciplinas oferecidas, acontecerá apenas em 1836, com a criação da 
Academia Portuense de Belas Artes. A Academia oferecia aulas nas áreas da Pintura, Escultura 
e Arquitectura, e ainda um curso preparatório de Desenho. Ainda no século XIX a Academia dá 
origem à Escola Portuense de Belas Artes e, a partir de 1950 ascende a Escola Superior de Belas 
Artes conhecendo anos de grande prestígio pedagógico e artístico. São criadas oficinas de 
cerâmica, vitral, tapeçaria, gravura, pedra, etc. Na década de 70 é iniciado o curso de Design de 
Comunicação. Em 1979 o curso de arquitectura ganha autonomia integrando-se como 
Faculdade de Arquitectura na Universidade do Porto. Em 1994 também a Escola Superior de 
Belas Artes do Porto passa a fazer parte da Universidade do Porto e a designar-se por 
Faculdade de Belas Artes.  

 

 Revista Fome de que? – fmq? – A revista Fome de quê? participará do projeto como 

propagadora dos debates, também publicará matérias sobre o projeto. O Coletivo Criativo 
Fome de Quê? Será a provável produtora responsável pelo projeto. A Revista fmq? (ou fome de 
quê?) é desenvolvida e administrada pelo coletivo criativo de mesmo nome. Sua intenção é 
promover as diversas formas de produção e manifestação cultural do país com ênfase no 
Nordeste brasileiro. Cada edição conta com aproximadamente 22 profissionais divididos em 
áreas de produção executiva e produção de conteúdo. Tem visual arrojado e é impressa em 
papel sulfite 90 g/m² (miolo) e 120 g/m² (capa e contracapa) e em policromia. A revista se 
consolida como um espaço para a cultura. A fmq? se esforça para ser o que todo veículo de 
comunicação deveria ser: um espaço. “Finalmente um espaço para a cultura!”, foi o que mais 
ouvimos em nossa trajetória. Assumimos o compromisso de inovar, de abrir canais para 
comunicar a cultura. A cada dia, entre a primeira e esta edição, várias pessoas perguntaram 
como fazer para contribuir com a revista. Tudo isso nos impõe medo, que não tem nada a ver 
com insegurança, mas com respeito, critério e cuidado na elaboração da revista. Como 
acontece com todo bom gourmet, os pratos passam por um longo e gradativo processo de 
consolidação. Eles não surgem da noite para o dia ou vice-versa. Mais ou menos isso acontece 
com a fmq?. Nossa equipe de Chefs – que a cada dia cresce mais –, com o frequente exercício 
do paladar, nesse caso, cultural, vêm selecionando ingredientes especialíssimos, catando 
“multisabores” por toda essa região tropical, semiárida. Esse tempo serve para aumentar o 
orgulho em descobrir tantos famintos interessados e dispostos a fazer e degustar cultura 
Nordeste afora. Somadas as colaborações da primeira e segunda edições são quase 70 
colaboradores. Parte de nosso trabalho é reunir produções de outras pessoas e dar a elas 
páginas onde imprimir com tinta a representação verbal do que pensam, produzem, cultivam, 
no papel. Não será difícil esbarrar com pontos de vista bem particulares. Cada um é 
responsável pelo que diz, pensa e escreve e é por isso que a revista se reserva o direito de dar a 
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essas pessoas o que lhes é de direito: a responsabilidade por suas opiniões. Acreditamos que 
nesse processo de consolidação, que tem como prato principal a Revista fmq?, há um saboroso 
desafio: exercitar as mandíbulas – ou cérebro, como preferir – num processo longo e demorado 
de “empanturramento” da nossa cultura.  
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Solicitação de Extensão de Prazo 

 

 

 

 

 
Eu, Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos, diretora de arte e mídia, 

mestranda em Estudos Artísticos – Teoria e Crítica de Arte, inscrita no CPFnº 
053823704-00, venho por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo para a 
conclusão do Projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, 
pertencente ao Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 2010 - 7ª Edição. 

 

Seguem os motivos para a extensão do prazo: 

Desde a elaboração do projeto foram acertadas parcerias com duas 
universidades da cidade de Campina Grande (local onde acontecerá o projeto). A 
primeira, Universidade Federal de Campina Grande, através do Curso de Arte e Mídia, 
inicialmente ofereceu a infraestrutura de transporte, bolsas de pesquisa e extensão 
aos alunos que trabalhassem no projeto e uma passagem Portugal/Brasil para um dos 
palestrantes do simpósio. Depois de algumas reuniões iniciadas em agosto e que se 
estenderam até meados de outubro, avisaram que não poderiam nos ajudar tendo em 
vista a falta de recursos no fim do ano letivo. 

A segunda foi a Universidade Estadual da Paraíba. O projeto inicial aconteceria 
no novo prédio do Museu de Artes Assis Chateaubriand, pertencente a UEPB. A reitora 
aceitou participar me permitindo utilizar o nome da instituição e do museu para a 
elaboração do projeto. Porém, durante a primeira reunião após a seleção do projeto a 
reitora contou-me a real situação do prédio. O museu foi criado por Assis 
Chateaubriand e entregue ao povo de Campina Grande, ficando este sob tutela da 
FURNE, instituição que se transformou na UEPB, para gerir outras áreas, não 
acadêmicas, criou-se em conjunto a fundação FURNE.  

Na divisão de bens o acervo do museu ficaria sob responsabilidade da 
fundação. Como tanto a UEPB quanto a FURNE, ficavam sob a administração do estado 
e por falta de recursos da FURNE a UEPB tomou conta do museu por um período de 
mais de 10 anos. Quando a UEPB ganhou autonomia financeira sendo administrada 
por pessoas pertencentes a oposição do governo e a FURNE sob a responsabilidade do 
governo, se iniciou a disputa pelas obras do museu. Em 2008 quando o governador 
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apoiava a UEPB, conseguiu financiamento para a construção do novo prédio do museu 
e entregou a obra para a universidade. Com a deposição do governador ao fim de 2008 
iniciou-se novo processo judicial que deu parecer favorável a FURNE. 

Assim, a reitora explicou que o museu não poderá ser inaugurado sem as obras. 
Nem a FURNE empresta as obras para a UEPB, nem a UEPB empresta o prédio para a 
FURNE. E esse impasse continuará até que o novo governo assuma. Mesmo assim, a 
UEPB concordou em participar como parceira do projeto liberando a gráfica da 
instituição para a elaboração de parte do material gráfico, cedendo diárias de 
hospedagem e alimentação para os participantes do projeto. Em contrapartida alunos 
do curso de Comunicação Social trabalhariam no projeto realizando a assessoria de 
imprensa, o cerimonial e a produção. 

Por causa das eleições, as reuniões de formalização da parceria entre 
marcações e remarcações só puderam acontecer no final do mês de outubro e início 
de novembro. Ainda em trâmites burocráticos os processos de liberação da gráfica só 
terão o aval na próxima semana ( 22 de novembro). Como o evento estava marcado 
para o dia 24 de novembro, o material de divulgação não ficaria pronto em tempo 
hábil. 

O projeto também sofreu um grande abalo, o auditório onde aconteceria o 
simpósio, foi reservado e confirmado no dia 27 de setembro. No dia 10 de novembro, 
dia do pagamento das diárias, fui informada que a secretária irresponsavelmente 
marcou outro evento nos dias reservados. Devido a falta de pauta em todos os 
auditórios da cidade até o fim do ano, não conseguirei realizar o projeto até o prazo 
exigido pelo edital. 

Em reunião com a equipe refizemos o projeto e organizamos um novo cronograma 
(segue em anexo).  

Formalizamos parceria com a Fundação Palácio das Artes Suellen Carolini, que é 
uma instituição particular que tem por objetivo dar oportunidade de vida a crianças da 
periferia através do incentivo e ensino das artes. A dona da fundação liberou para o 
projeto toda a infraestrutura que necessitaremos: Auditório para 250 pessoas 
(simpósio), salão de festas para 800 pessoas (festival) e salas de aula (workshops).  

A data que encontramos para a realização do projeto, em conjunto com as 
atividades da fundação foram os dias 15, 16, 17, 18 e 19 de março. Tal data também 
corresponde ao calendário da cidade. Campina Grande é uma cidade universitária, 
grande parte da população estudantil vem de outras cidades e estados, estes 
regressam as suas casas durante as férias, retornado muitas vezes após o carnaval que 
é quando as atividades acadêmicas iniciam-se. Como o público alvo para o projeto são 
os universitários e artistas, se o projeto acontecesse nos meses de janeiro e fevereiro, 
não teríamos público. 
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Pelos motivos acima descritos, peço a compreensão da FUNARTE na pessoa de 
Manuela de Lorenzo autorização para realizar o projeto na data definida. Também me 
comprometo a entregar o relatório final e toda a documentação com no máximo 15 
dias após a realização do projeto. 

Meus agradecimentos, 

 
 
 

______________________________________ 
Camila Geracelly X. R. Santos 

CPF. 053823704-00 
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Retificação do Projeto 

 

 
 

PROGRAMA REDE NACIONAL FUNARTE ARTES VISUAIS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projeto de Curadoria (simpósio, criação artística, workshop, exposição) 

Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Título 

 Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato. 

 

Introdução 

 O Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, é um projeto de atividades 

integradas composto por um simpósio, workshops e um festival de arte contemporânea e 

experimental.  

 Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca da arte e da cultura 

contemporânea, o principal evento do projeto será o 1º Simpósio de Arte Contemporânea de 

Campina Grande, que contará com a presença de professores e críticos brasileiros e 

portugueses. O simpósio durará três dias com atividades diurnas. Será composto por 

conferências, apresentação de trabalhos acadêmicos (comunicações) e entrega de prêmios. 

 Seguindo o simpósio, acontecerá Festival de Artes. Será um fim de semana onde 

acontecerá uma exposição de arte local. Paralelamente serão oferecidos quatro workshops 

(artes plásticas, grafite, fotografia e desenho) as crianças da Fundação Palácio das Artes 

Suellen Carolini e aos participantes interessados.  Cada workshop durará quatro horas. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Apresentação 

 O “Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato” é um projeto  de 

curadoria composto por três etapas, sendo a primeira o 1º Simpósio Internacional de Arte 

Contemporânea de Campina Grande, seguido do Festival de Artes onde acontecerão em 

paralelo exposições e workshops para crianças e jovens. 

 Tem como objetivo incrementar o movimento das atividades artísticas na cidade de 

Campina Grande fomentando assim o diálogo, a práxis artística e o desenvolvimento 

intelectual. Será um convite à participação efetiva de artistas e da sociedade, favorecendo as 

trocas de conhecimento, ao ensino e ao desenvolvimento artístico na região.  
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 O projeto teve como objetivo movimentar o cenário artístico, estimular a produção 

artística, criar um acervo experimental, diversificar as atividades e levar público ao Museu de 

Arte Assis Chateaubriand que reabrirá em um novo prédio adequado as atividades de um 

museu. Porém, tendo em vista que o novo prédio do museu não ficará pronto às atividades até 

a data inicial do evento, desvincularemos as atividades do prédio do museu, realizando-as no 

Palácio das Artes Suellen Carolini.  O projeto também busca incentivar o aprendizado da arte 

por crianças e adolescentes estudantes da Fundação Palácio das Artes Suellen Carolini. 

 Para tanto, serão convidados artistas, curadores e críticos de arte brasileiros e 

portugueses para participarem como conferencistas do simpósio. Com a finalidade da criação 

de obras coletivas, participarão artistas paraibanos convidados. A ideia é criar um grupo de 

experimentação com diversos artistas, fotógrafos, pintores, escultores, músicos e cineastas, 

para que haja a experimentação e o aprendizado. 

 Imersas as diversas atividades promovidas, pretende-se desenvolver parte de um 

projeto social para retirar as crianças e adolescentes da realidade em que vivem, e aproximá-

las de uma nova realidade tão próxima, porém tão distante, que é a vivência da arte. Nesse 

sentido, serão criados workshops sobre arte contemporânea, propondo a esse público a 

criação de uma obra. O intuito desse aspecto do projeto é conseguir ampliar as possibilidades 

de desenvolvimento pessoal através do ensino da arte, fomentando a capacidade crítica desde 

os primeiros anos de formação escolar. As crianças escolhidas fazem parte de um projeto de 

inclusão através da arte realizada pela Fundação Palácio das Artes Suellen Carolini. 

 Finalizando a semana realizar-se-á um Festival de Artes, que, amplamente divulgado, 

despertará o interesse e a curiosidade dos estudantes e apreciadores de arte. Os pais e 

parentes das crianças também passarão a frequentar os eventos artísticos a divulgá-los, assim 

cada vez mais pessoas se acostumariam com as atividades artísticas passando a prestigiá-las 

com assiduidade.  

 O projeto será realizado durante o mês de março de 2011. Na primeira etapa 

acontecerá o 1º Simpósio Internacional de Arte e Cultura Contemporânea de Campina Grande 

com duração de 20 horas, serão cinco períodos de palestras debates e exposições durante os 

dias 16, 17 e 18 de março, nos dias que se seguirão ao simpósio 19 e 20 acontecerá a segunda 

etapa que será um Festival de Artes. Durante o festival serão realizados workshops para 

crianças e adolescentes, eles serão divididos quatro grupos temáticos sendo um workshop de 

artes plásticas, um de pintura, um de desenho e um de fotografia. 

 O simpósio terá divulgação regional, porém será internacional e promoverá o 

intercâmbio de conhecimento entre dois países Brasil-Portugal. Ele será aberto ao público e 

gratuito, tendo como estimativa de público 250 pessoas. O total do público estimado é de 

1000 pessoas. 

  

 

Objetivo  

 Apresentar ao público as atividades artísticas como um novo lugar de entretenimento 

instrutivo para a população campinense, que terá a oportunidade de aprender e cultivar um 
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pensamento crítico sobre a arte e a cultura atual, bem como poderá desenvolver seus talentos 

e sua criatividade nas atividades promovidas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivos específicos  

· Aumentar o público participante das atividades artístico-culturais; 

· Criar um campo de experimentação para artistas, estudantes e para o público 

 participante; 

· Criar um acervo contemporâneo experimental permanente; 

· Incentivar a procura de diversão intelectual por parte dos habitantes da cidade; 

· Oferecer um meio alternativo de entretenimento que promova o crescimento pessoal, 

intelectual e cultural; 

· Estimular o aprendizado profundo da arte, que atualmente é superficial, e o 

pensamento crítico entre as crianças, adolescentes e o público em geral; 

· Promover e divulgar conhecimento artístico-cultural; 

· Incentivar exposições temporárias de artistas nacionais e internacionais; 

· Criar um meio de discussão para o desenvolvimento artístico local, e 

· Divulgar os trabalhos dos artistas contemporâneos locais. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Etapas 

 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande (Ciclo de 

Debates) – Será realizado um simpósio durante os dias 16, 17 e 18 de março de 2011. Os cinco 

debates semanais, com duração de 4 horas cada, transformaram-se em um simpósio com 

duração de 20 horas. Sua estrutura será montada com conferências, lançamento de livros, 

entrega de prêmios, bem como a apresentação de painéis pelos estudantes inscritos. 

Participarão como conferencistas: 

 Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte (Crítico de arte, pesquisador e professor do Centro de 

Estudos Sociais Aplicados da Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro) – Aula 

Magna: Tema Livre 

 Professora Drª. Gabriela V. Pinheiro (Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto -Portugal / FBAUP-PT) – Tema: A arte contemporânea no espaço das cidades 

(confirmada) 

 Professora Drª. Maria de Fátima Lambert  (Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico do Porto - Portugal /ESEP-PT)– Tema: Curadoria contemporânea: o novo 

museu; (confirmada) 

 Prof. Diógenes Chaves (UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa/ Crítico de Arte 

Paraibano) - A questão da Crítica na Arte Contemporânea; (confirmado) 

 Profª. Drª. Madalena Záccara (Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE; 

Universidade Federal da Paraíba/ UFPB) – Evolução das Artes na Paraíba; (confirmada) 
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 Profª. Drª. Lívia Marques (Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE; Universidade 

Federal da Paraíba/ UFPB) – O Estudo da Arte na Contemporaneidade. 

 Prof. Dr. José Rufino (Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE; Universidade 

Federal da Paraíba/ UFPB) - Arte Contemporânea e Memória Política 

 Franz Lima (Diretor de Arte e Mídia, Publicitário e diretor Executivo da Revista fmq?) – 

O mercado Cultural na Paraíba. 

 Francisco César Gonçalves – Chico César (Secretário de Cultura do Estado da Paraíba, 

Cantor e Compositor) - Política Artístico-Cultural na Paraíba. 

 

O Festival de Arte – No final de semana que segue o simpósio, dias 19 e 20 de março de 

2011, será realizado o festival de artes com a exposição de obras de arte de artistas paraibanos 

e pernambucanos e quatro workshops para crianças e jovens. Tais produções recriarão a ideia 

do que foi o espaço dos museus durante a ditadura militar brasileira, especificamente no ano 

de 1971, onde os artistas contemporâneos Frederico de Morais, Cildo Meireles, Guilherme Vaz 

e Luiz Alphonsus fizeram dele uma unidade experimental.  Como atividade extra, durante o 

festival acontecerá workshops para crianças e adolescentes que participam das atividades 

oferecidas pela Fundação Palácio das Artes Suellen Carolini. Os quatro workshops serão de 4 

horas cada um divididos em fotografia, pintura, artes plásticas e desenho. Durante cada 

workshop, as crianças serão estimuladas a produzirem uma “obra de arte”. 

 Todas as etapas da produção serão documentadas. 

Agentes Culturais Participantes: 

 Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos – Diretora de Arte e Mídia, Mestranda em 

Estudos Artísticos: Teoria e Crítica de Arte, Gerente Operacional das Artes Plásticas da 

Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba; 

 Franz Lima – Diretor de Arte e Mídia, Diretor Executivo da Revista Fome de Que?, Publicitário, 

Designer Gráfico, Diretor do Coletivo Criativo Maquinarama; 

 Emmanuela Melo – Publicitária, Produtora, Gerente de Vendas da Revista Fome de Que?, 

Produtora do Coletivo Criativo Maquinarama; 

 Moema Vilar – Produtora, responsável pela Cozinha de Produção; 

 Rebeca Oliveira – Cozinha de Produção; 

 

Criação e Direção Geral: Camila Geracelly 

Produção Geral: Emmanuela Melo e Camila Geracelly 

Produção Executiva: Emmanuela Melo  

Promoção e Comunicação: Agência Maquinarama 

Assistente de Produção: Moema Vilar e Rebeca Oliveira 

Direção de Arte: Franz Lima 

Assessoria de Imprensa: Renata Escarião 

Documentação (fotografia e vídeo): Glauco Machado, Nilson Aureliano Jr. e Everton David 

Receptivo: Mariana Melo, Roberta Lucena, Alyne Farias 

Cerimonial: Táyra Sodi 

Decoração: Gabriele Xavier 

Apoio Técnico: Célia Xavier, Socorro Xavier, Antônia Maria, Emmanuelly Xavier, Priscilla Leite, Henrique 
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Loureiro 

Consultor: Chico César 

 

Conferencistas: 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte 

Profª. Drª. Lívia Marques 

Profª. Drª. Madalena Záccara 

Profª. Drª. Fátima Lambert 

Profª. Drª. Gabriela Pinheiro 

Prof. Dyógenes Chaves 

Prof. Dr. José Rufino 

Dir. Franz Lima 

 

Ministrantes das Oficinas:  

Wagner Pina - Fotografia, Guilherme - Artes Plásticas, Flaw Mendes - Pintura, Jorge Elô - Desenho. 

 

Artistas Plásticos: 

Adriana Aranha, Breno César, Bruno Steinbach, Clóvis Aladim Monteiro, Coletivo WC, Danielly 

Bertoldo, Denis Cavalcante, Dudah Cavalcanti, Emídio Medeiros, Fábio de Brito Glauco Machado, Goretti 

Varella,  Jhesús Tribuzi, João Batista Dantas,  Lili Brasileiro, Luciana Urtiga, Luiz Barroso, Otavio 

Maia, Saulo Ais, Tereza Goulart, Thiago Trapo,  Wanderson Lima, Wagner Pina, Wilson Figueiredo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Instituições Parceiras 

 Fundação Suellen Carolini; 

 Revista Fome de Que? 

 Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba; 

 Governo do Estado da Paraíba; 

 Universidade Estadual da Paraíba - UEPB; 

 Restaurante Rancho do Caju; 

 Cozinha de Produção; 

 Parahyba Convention Bureau. 
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Plano de Ação 

 

O que é o projeto? 

O Arte na Contemporaneidade é um projeto de atividades integradas que propõe 

realizar o 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande, 

e do Festival de Artes. 

Onde será realizado? 

Na cidade de Campina Grande – Paraíba - Brasil 

Qual a motivação? 

Fomentar o discurso, a práxis artística, o desenvolvimento artístico regional e a 

formação de público para eventos culturais. 

Qual é o perfil do público-alvo da ação? 

Artistas, críticos de arte, curadores, museólogos, estudantes e professores de 

arte e áreas afins, produtores culturais, agentes culturais, formadores de opinião, 

adultos, jovens e crianças. 

Quantas pessoas se pretende atingir? Em quais localidades? 

Cerca de 300 pessoas do estado da Paraíba e estados vizinhos, como Rio Grande 

do Norte e Pernambuco. 

Como será viabilizado? 

O projeto será realizado através do Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 

7ª Edição. 

Quando acontecerá? 

De 15 a 19 de março de 2011. 
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Por que? 

Devido a inexistência de eventos semelhantes na cidade. 

A ideia é inédita? 

É, pois nunca se fez um evento desse porte e nem sobre a temática na cidade. 

Existem registros de experiências similares já realizadas? Em caso afirmativo, 

quais foram os resultados? 

Não. O evento mais aproximado realizado na cidade é o Festival de Curtas-

Metragens “Comunicurtas”, realizado pelo curso de comunicação da UEPB. Com 

alguns anos de existência, já entrou para o calendário de eventos da cidade, 

conta com público assíduo que vem de diversos estados do Brasil. 

Em que a nova proposta se diferencia daquilo que já foi realizado? 

É um evento voltado para as Artes Visuais, com a intenção principal de 

proporcionar o conhecimento, o aprendizado e incitar o diálogo acerca do 

panorama atual da arte no mundo. 

O cenário é de expansão ou retração? 

O cenário é de retração, pouco ou nada se discute sobre arte e cultura na cidade 

Existem oportunidades evidentes para uma ação como a que se pretende 

desenvolver? 

A necessidade de expansão de conhecimento dos artistas e agentes culturais que 

ansiavam pela discussão e pela troca de conhecimento. 

Existem ameaças? Quais os riscos, sua gravidade e probabilidade? Algum deles 

poderia inviabilizar a proposta? 

Existem. Falta de uma agência de produção de eventos artísticos na cidade, falta 

de profissionais capacitados para trabalharem no evento, sem a agência a 

produção teve que ser realizada pela proponente da proposta e a equipe foi 
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sobrecarregada pelo trabalho excessivo; Resistência das iniciativas públicas e 

privadas em apoiar eventos culturais, falta de reconhecimento dos mesmos em 

relação à importância de tais eventos para a sociedade e consequentemente a 

falta de recursos financeiros para a realização do evento na íntegra.  

Se o momento é desfavorável, vale a pena esperar uma alteração do cenário para 

iniciar o empreendimento? 

Não, o momento de realizar um evento como esse é exatamente no momento 

desfavorável, como forma de chamar atenção para necessidade observada. 

O universo do projeto em perspectiva é suficiente conhecido ou serão necessários 

outros estudos para maior familiarização com o tema? 

É conhecido, mas também necessita de estudos complementares. 

Quais são os potenciais parceiros para a viabilização de uma proposta dessa 

natureza?  

Governo do Estado da Paraíba, UEPB, Rancho do Caju, FIEP, Parque Tecnológico, 

UFCG. 

 

 
Tab. 2 – Plano de Ação 
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Cronograma das Atividades 

 

Mês Atividade Data Limite 
Setembro Contratação da Agência Maquinarama 15/09/10  

Outubro Elaboração do manual de normas técnicas 

 e manual de identidade visual 

26/10/10  

 Reunião com a equipe para divisão de 

tarefas 

29/10/10  

Novembro Confirmação do Local do evento 10/11/10 

 Reelaboração do projeto 16/11/10  

 Reunião com a equipe para apreciação dos 

resultados e novos encaminhamentos 

19/11/10 

 Envio do convite aos conferencistas 26/11/10 

 Reunião com a equipe para apreciação dos 

resultados e novos encaminhamentos 

30/11/10 

Dezembro Reunião com a equipe para apreciação dos 

resultados e novos encaminhamentos 

15/12/10 

 Convite aos artistas a participação na 

exposição 

20/12/10 

 Contratação do ministradores dos 

Workshops 

20/12/10 

 Envio do pedido de extensão de prazo e 

readequação do projeto para avaliação da 

equipe da Funarte 

22/12/10 

 Recesso 31/12/10 

Janeiro Recesso 02/01/11 

 Lançamento da campanha publicitária em 

meios eletrônicos e revista 

03/01/11 

 Envio do protótipo do material gráfico para 

aprovação da Funarte 

03/01/11 

 Reunião, encaminhamentos e reformulação 

do plano de cotas e patrocínio 

16/01/11 

 Envio do plano de cotas e patrocínio para 

empresas 

19/01/11 

 Reunião com o Secretário de Cultura do 

Estado 

20/01/11 

 Firmar parcerias, confirmar gráfica da UEPB 27/01/11 

Fevereiro Elaboração do release para imprensa  03/02/11 

 Aprovação do material gráfico 10/02/11 

 Compra de passagens aéreas 17/02/11 

 Contratação do Buffet  18/02/11 

 Compra do material para os workshops 20/02/11 
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 Recebimento do layout do material gráfico 23/02/11 

 Envio do material para gráfica 25/02/11 

 Distribuição do material de divulgação 28/02/11 

 Reservar hospedagens 28/02/11 

 Contratar empresa de estruturas metálicas 28/02/11 

 Contratar transportadora para obras de arte 28/02/11 

 Encomendar estátuas para os homenageados 28/02/11 

 Acertar demais detalhes para a finalização 

da produção do evento 

28/02/11 

Março Envio do release para os meios de 

comunicação 

02/03/11 

 Distribuição do material gráfico nas 

universidades, escolas r centros culturais 

04/03/11 

 Divulgação do evento no Encontro para Nova 

Consciência e MIEP (durante o carnaval) 

08/03/11 

 Recolha das obras de arte 13/03/11 

 Divulgação final 14/03/11 

 Acertos finais 14/03/11 

 Traslado das Professoras Portuguesas 14/03/11 

 Recepção ao Professor Paulo Sérgio 15/03/11 

 Abertura Oficial do evento 15/03/11 

 1º Dia do Simpósio 16/03/11 

 2º Dia do Simpósio 17/03/11 

 Início da montagem da exposição 17/03/11 

 Workshops 18/03/11 

 Abertura da Exposição 18/03/11 

 Fim do evento 19/03/11 

 Desmontagem do evento 21/03/11 

 Devolução das Obras de Arte 24/03/11 

Abril Envio do Relatório das Atividades para a 

Funarte 

15/04/11 

 
Tab. 3 – Cronograma das Atividades 
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Orçamento 

 

Tipo Item Quantidade Valor un. Valor Total 
Comunicação 

e divulgação 

Agência Maquinarama 1 un R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

 Convites 1 lote R$ 460,00 R$ 460,00 

 Banner, adesivos e 

placas de sinalização 

1 lote R$ 294,00 R$ 294,00 

Despesas com 

pessoal 

Assessora de imprensa 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

 Professores dos 

Workshops 

4 R$ 100,00 R$ 400,00 

 Motorista 1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Transporte Passagens 

internacionais 

2 R$ 2.861,83 R$ 5.723,66 

 Passagem nacional 1 R$ 900,75 R$ 900,75 

 Transportadora para 

obras de arte 

1 R$600,00 R$ 600,00 

 Combustível 1 lote R$ 540,00 R$ 540,00 

Hospedagem Hotel 1 pacote R$ 700,00 R$ 700,00 

Alimentação Buffet 1 R$ 1.535,00 R$ 1.535,00 

Estrutura Cubo de Metal para 

exposição 

1 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 

Material de 

consumo 

Para os workshops 1 lote R$ 215,00 R$ 215,00 

Prêmios Estátuas para os 

homenageados 

2 R$ 75,00 R$ 150,00 

     

Orçamento total R$ 16.468,41 

 
Tab. 4 - Orçamento 
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Checklist 

 

 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato 

Cidade 
Campina Grande 

Eventos 
 

1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de 

Campina Grande 

Festival de Artes 

Data 
15 a 19 de março de 2011 

Programação  

 

Abertura: Conferência Magna proferida pelo Professor 

Paulo Sérgio Duarte 

Tema: O Ser Contemporâneo 

Data: 15 de março de 2011 

Horário: 19h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

1º Dia do Simpósio 

Conferência 1: Professora Lívia Marques 

Tema: O Estudo da Arte na Contemporaneidade 

Data: 16 de março de 2011 

Horário: 09h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 2: Professora Madalena Zaccara 

Tema: A evolução das Artes na Paraíba 

Lançamento: Livro Anotações sobre Artes Visuais da 

Paraíba 
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Data: 16 de março de 2011 

Horário: 10h 45’ 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 3: Professora Gabriela Pinheiro 

Tema: A Arte Contemporânea no Espaço das Cidades 

Lançamento: Livros – Curadoria do Local/ Fluidez e 

Sentido do Lugar no Pensamento e na Arte 

Contemporâneos 

Data: 16 de março de 2011 

Horário: 14h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 4: Professora Fátima Lambert 

Tema: Curadoria Contemporânea, o Novo Museu 

Data: 16 de março de 2011 

Horário: 15h45’ 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Obs. Distribuição do Franzine Academia da Professora 

Nicole Cosh 

 

2º Dia do Simpósio 

Conferência 1: Fred Svendsen 

Tema: Arte Conceitual e Arte Contemporânea 

Data: 17 de março de 2011 

Horário: 09h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 2: Professor Dyógenes Chaves 

Tema: O Papel da Crítica na Arte Contemporânea 
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Lançamento: Livro Catálogo das Artes Visuais da Paraíba 

Data: 17 de março de 2011 

Horário: 10h45’ 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 3: Professor José Rufino 

Tema: Arte Contemporânea e Memória Política 

Data: 17 de março de 2011 

Horário: 14h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 4: Franz Lima 

Tema: O Mercado Cultural na Paraíba 

Data: 17 de março de 2011 

Horário: 15h45’ 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Conferência 5: Chico César 

Tema: Política Artístico-Cultural na Paraíba 

Data: 17 de março de 2011 

Horário: 17h30’ 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

1º Dia do Festival 

Abertura da Exposição de Artes 

Artistas: Luiz de Faria Barroso, Denis Cavancante, Wilson 

Figueiredo, Otávio Maia, Saulo Ais, Fábio de Brito, Emídio 

Medeiros, Dudah Cavalcanti, Clóvis Aladim Monteiro, 

Wagner Pina, Adriana Aranha, Thiago Trapo, Glauco 

Machado, Luciana Urtiga, Jhésus Tribuzi, Bruno 

Steinbach, Lili Brasileiro e o Coletivo WC. E os 



 

 

154 | P á g i n a  

 

pernambucanos: Breno Cesar, João Batista Dantas, 

Daniele Berloto, Wanderson Lima, Goretti Varella, Tereza 

Goulart. 

Quantidade de Obras: 72 

Tipo: Telas(38), Instalação(1), Instalações 

Fotográficas(6), Móbile(1), Obra coletiva com blocos de 

cerâmica(1), Fotografias(21), Infogravuras(3) e Obra 

Coletiva de Charge(1) 

Data: 18 de março de 2011 

Horário: 09h às 20h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-B, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Workshop Fotografia: Wagner Pina 

Título: Desenhando com a Luz 

Data: 18 de março de 2011 

Horário: 09h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Workshop Desenho: Jorge Elô 

Título: Aprendendo a Desenhar, para Aprender a Pensar 

Data: 18 de março de 2011 

Horário: 09h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Workshop Artes Plásticas: Guilherme Torres 

Título: A Arte do Plástico 

Data: 18 de março de 2011 

Horário: 09h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Workshop Pintura: Flaw Mendes 
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Título: O Jogo das Cores 

Data: 18 de março de 2011 

Horário: 09h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

 

2º Dia do Festival 

Exposição de Artes 

Artistas: Luiz de Faria Barroso, Denis Cavancante, Wilson 

Figueiredo, Otávio Maia, Saulo Ais, Fábio de Brito, Emídio 

Medeiros, Dudah Cavalcanti, Clóvis Aladim Monteiro, 

Wagner Pina, Adriana Aranha, Thiago Trapo, Glauco 

Machado, Luciana Urtiga, Jhésus Tribuzi, Bruno 

Steinbach, Lili Brasileiro e o Coletivo WC. E os 

pernambucanos: Breno Cesar, João Batista Dantas, 

Daniele Berloto, Wanderson Lima, Goretti Varella, Tereza 

Goulart. 

Quantidade de Obras: 72 

Tipo: Telas(38), Instalação(1), Instalações 

Fotográficas(6), Móbile(1), Obra coletiva com blocos de 

cerâmica(1), Fotografias(21), Infogravuras(3) e Obra 

Coletiva de Charge(1) 

Data: 18 de março de 2011 

Horário: 09h às 20h 

Local: Palácio das Artes Suellen Carolini 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-B, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Produção 
 

Emmanuela Melo 

Tel.: (+5583) 88229446  

Camila Geracelly 

Tel.: (+5583) 88942944 
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Equipe  

Criação e Direção Geral: Camila Geracelly 

 

Produção Geral: Emmanuela Melo e Camila Geracelly 

 

Produção Executiva: Emmanuela Melo  

 

Promoção e Comunicação: Agência Maquinarama 

 

Assistente de Produção: Moema Vilar e Rebeca Oliveira 

 

Direção de Arte: Franz Lima 

 

Assessoria de Imprensa: Renata Escarião 

 

Documentação (fotografia e vídeo): Glauco Machado, 

Nilson Aureliano Jr. e Everton David 

 

Receptivo: Mariana Melo, Roberta Lucena, Alyne Farias 

 

Cerimonial: Táyra Sodi 

 

Decoração: Gabriele Xavier 

 

Apoio Técnico: Célia Xavier, Socorro 

Xavier, Antônia Maria, Emmanuelly Xavier, Priscilla Leite, 

Henrique Loureiro 

Consultor: Chico César 

 

Convidados 
 

Conferencistas: 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte - Confirmado 

Profª. Drª. Lívia Marques - Confirmada 

Profª. Drª. Madalena Záccara - Confirmada 

Profª. Drª. Fátima Lambert - Confirmada 

Profª. Drª. Gabriela Pinheiro - Confirmada 

Prof. Dyógenes Chaves - Confirmado 

Prof. Dr. José Rufino - Confirmado 

Dir. Franz Lima - Confirmado 
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Ministrantes das Oficinas:  

Wagner Pina – Fotografia - Confirmado 

Guilherme - Artes Plásticas - Confirmado 

Flaw Mendes – Pintura - Confirmado 

Jorge Elô - Desenho - Confirmado 

 

 

Artistas Plásticos: 

Adriana Aranha - Confirmado 

Breno César - Confirmado 

Bruno Steinbach - Confirmado 

Clóvis Aladim Monteiro - Confirmado 

Coletivo WC - Confirmado 

Danielly Bertoldo - Confirmado 

Denis Cavalcante - Confirmado 

Dudah Cavalcanti - Confirmado 

Emídio Medeiros - Confirmado 

Fábio de Brito – Confirmado 

Fred Svendsen - Confirmado 

Glauco Machado - Confirmado 

Goretti Varella - Confirmado 

Jhesús Tribuzi - Confirmado 

João Batista Dantas - Confirmado 

Lili Brasileiro - Confirmado 

Luciana Urtiga - Confirmado 

Luiz Barroso - Confirmado 

Otavio Maia - Confirmado 

Saulo Ais - Confirmado 

Tereza Goulart - Confirmado 

Thiago Trapo - Confirmado 

Wanderson Lima - Confirmado 

Wagner Pina - Confirmado 

Wilson Figueiredo - Confirmado 

 

Presença dos 

Convidados 
 

Convites: Enviados 

Cartas de Anuências: Prontas 

Parceiros  

Espaço das Artes Suellen Carolini 

Revista Fome de Que? 

Secretaria de Estado da Cultura 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

Cozinha de Produção 
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Restaurante Rancho do Caju 

Parahyba Convention Bureau (Restaurante Forno de 

Pizza e Grand Turismo) 

Village Hotel 

Formalizar Parcerias 
 

Envio de Ofício para: 

Secretaria de Estado da Cultura - ok 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB - ok 

 

Envio de Contrato para: 

Espaço das Artes Suellen Carolini - ok 

Revista Fome de Que? - ok 

Cozinha de Produção - ok 

Restaurante Rancho do Caju - ok 

Parahyba Convention Bureau - ok 

Village Hotel - ok 

Local do Evento 
 

Espaço das Artes Suellen Carolin 

 

Responsável: Laudicéia Aguiar 

Endereço: Rua Luiza Bezerra Mota, nº 400-A, Bairro: 

Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58410410 

Telefone: (+5583)33375199 

 

Valor: Gratuito 

Obs. Espaço cedido em apoio ao projeto 

 

Carta de Anuência: OK 

Comunicação, 

Promoção e Mídia 
 

Maquinarama 

Endereço: Trav. Almirante Alexandrino, 58 – Centro 

Campina Grande – Paraíba – Brasil 

Telefone: (+5583)33416838 

e-mail: contato@maquinarama.com.br  

 

Cachê: R$ 2.000,00  

Forma de Pagamento: Avista após o fim do evento  

Recibo: Aguardando Pagamento  
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Contrato: Ok 

Passagens Aéreas 
 

Nome: Maria de Fátima Lambert Alexandrino Alves de Sá 

Monteiro 

Passaporte nº G997917 (Portugal) 

Agência: Grand Turismo 

Valor: R$ 2.861,83 

Forma de Pagamento: A vista transferência Bancária 

Recibo: OK 

 

Nome: Maria Gabriela Vasconcelos de Sousa Pinheiro 

Passaporte nº L486069 (Portugal)  

Agência: Grand Turismo 

Valor: R$ 2.861,83 

Forma de Pagamento: A vista transferência Bancária 

Recibo: OK 

 

Nome: Paulo Sérgio Duarte 

RG: 01910805-9/IFP-RJ 

Agência: [n.c.] 

Valor: R$ 900,75 

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito 10x 

Recibo: Online 

Transporte Local 
 

Mini Van da Grand Turismo 

Capacidade: 15 Pessoas 

Diárias: 4 dias 

Valor: R$ 200,00 

 

Carro Próprio da Produção 

Transporte das Obras 
 

Rodolfo Transporte 

Serviço: Transporte das Obras de Arte 

Veículo: Caminhão Baú 

Valor: R$ 600,00 

Forma de Pagamento: A vista 

Recibo: ok 
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Translado: 

Saída – Campina Grande 

Destino – João Pessoa 

 

Endereços: 

1 - Artista: Fred Svendsen 

Endereço: Rua José Dionísio da Silva 293 Jardim 

Universitário em frente do ginásio de esportes da UFPB no 

caminho do hospital universitário. 83 88 19 46 21 

Telefone: (+5583) 88194621 

 

2 - Artista: Wilson Santiago 

Endereço: Rua José Bernardino Nascimento, 91 José 

Américo 58.073 – 090 

Telefone: (+5583) 8805 8398 

 

3 - Artista: Denis Cavalcante 

Endereço: Rua Euzeli Fabrício de Sousa, n° 891 Manaíra - 

João Pessoa  

Telefone: (+5583) 91125687/ 91098604 

 

4 - Artista: Otávio Maia 

Endereço: Rua Alfredo Floro Cantalice, Nº 20 Jd. Cidade 

Universitária - 58051-120 João Pessoa - PB 

Telefone: (+5583) 32350336 / 93014211 

 

5 - Artista: Luiz de Faria Barroso 

Endereço: Rua José Simões de Araujo, 139 A Bairro do 

BESSA, João Pessoa 

Telefone: (+5583) 87 21 27 34  

 

6 - Artista: Thiago Trapo 

Endereço: Rua Arnaldo Gomes da Silva, 43, Bessa, João 

Pessoa, PB 

Telefone: (+5583) 3268 1429/ 87168880 

 

7 - Artista: Bruno Steinbach 

Endereço: Rua São Rafael, 596, Castelo Branco I, João 

Pessoa, Paraíba 

Telefone: (+5583) 86609282 

 

 

Obs. O transporte das demais obras estão sob 
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responsabilidade dos artistas. 

 

Hospedagem 
 

Village Hotel 

 

Nome: Maria de Fátima Lambert Alexandrino Alves de Sá 

Monteiro 

Passaporte nº G997917 (Portugal) 

Check-in: 14/03/2011 

Check-out: 18/03/2011 

 

Nome: Maria Gabriela Vasconcelos de Sousa Pinheiro 

Passaporte nº L486069 (Portugal)  

Check-in: 14/03/2011 

Check-out: 18/03/2011 

 

Nome: Paulo Sérgio Duarte 

RG: 01910805-9/IFP-RJ 

Check-in: 15/03/2011 

Check-out: 17/03/2011 

 

Valor Total das Diárias: R$ 1.400,00 – 50% = R$ 700,00 

Forma de Pagamento: A vista em espécie 

Recibo: ok 

Obs. 50% de desconto nas diárias como apoio. 

Alimentação 
 

Almoço: Rancho do Caju 

Quantidade: 25 almoços 

Valor: Gratuito 

Obs. Almoço cedido em apoio ao projeto. 

 

Jantar: Forno de Pizza 

Quantidade: 12 jantares 

Valor: Gratuito 

Obs. Jantar cedido em apoio ao projeto pelo Parahyba 

Convention Bureau 

 

 

Obs. A alimentação da equipe fica sob a 

responsabilidade da produção. 
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Buffet de Abertura 
 

Fornecedor: Buffet Soares 

Descrição: Serviço de Buffet com mesa de frios e 

salgados, estrutura com utensílios, taças, mesas, 

decoração das mesas e garçons. 

Quantidade: Para 250 pessoas 

Data: 15/03/2011 

Hora da montagem: 16h 

Valor: R$ 1.150,00 

Recibo: ok 

 

Bebidas: Vinhos e cachaça 

Fornecedor: Hipermercado Max 

Quantidade: 18 garrafas de vinho frisante e três litros de 

cachaça. 

Data: 15/03/2011 

Valor: R$ 300,00 

Recibo: ok 

 

Doces: Brigadeiros, beijinhos, surpresa de uvas e trufas 

Fornecedor: Emmanuel Festas 

Quantidade: 400 doces 

Data da entrega: 15/03/2011 

Valor: R$ 85,00 

Recibo: Falta 

Lanche para as crianças 

dos workshops 
 

Pães de Cachorro quente (80 unidades) 

Salsicha (3kg) 

Carne Moída (3kg) 

Refrigerantes (18 unidades) 

Água (40l) 

Sacos para cachorro-quente (100 unidades) 

Aluguel de Estrutura 
 

JN Produções 

Item: Estrutura metálica 

Tamanho: 12m² 

Valor: R$ 2.400,00 

Forma de Pagamento: A vista 

Recibo: ok 
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Homenagens 
 

Artesão de Cajazeiras  

Descrição: Réplicas em miniatura da escultura “O 

porteiro do inferno” do escultor paraibano Jackson 

Ribeiro  

Quantidade: 2 

Valor: R$ 150,00 

Data da entrega: 13/03/2011 

Material para os 

Workshops 
 

1 - Workshop de Fotografia 

Necessidades: Projetor 

                       Tela de Projeção 

                       Computador 

                       Mesa para computador 

Obs. Lembrar as Crianças que optarem por fotografia 

para levarem suas próprias câmeras.  

 

2 - Workshop de Pintura 

Item: Tinta Aquarela 12 cores 

Quantidade: 12 

Item: Resma de Papel 

Quantidade: 1 

Item: Pincel 

Quantidade: 24 

 

3 - Workshop de Desenho 

Item: Lápis 2B 

Quantidade: 12 

Item: Lápis 6B 

Quantidade: 12 

Item: Resma de Papel 

Quantidade: 1 

Item: Borracha 

Quantidade: 12 

Item: Apontador 

Quantidade: 12 

 

4 - Workshop de Artes Plásticas 

Item: Cola Branca 1l 

Quantidade: 1 

Item: Tubo de Pigmento Vermelho 
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Quantidade: 4 

Item: Tubo de Pigmento Amarelo 

Quantidade: 4 

Item: Tubo de Pigmento Azul 

Quantidade: 4 

 

Obs. Necessita de transporte para o material reciclado. 

 

Material Gráfico 
 

Itens: Convite, Crachá, Pasta, Bloco de Notas, Banner, 

Cartaz e Cartão Postal. 

Aprovação: ok 

 

Envio dos convites a gráfica agenda: ok 

 

Envio do arquivo para a gráfica da UEPB: ok 

 

Envio do arquivo para a impressão do banner e 

adesivagem: ok 

  

Distribuição  

Convites – Forma: Correios 

Cartazes – Forma: Distribuição nas cidades de Campina 

Grande em João Pessoa  

Postais – Forma: Distribuição durante o carnaval em 

Campina Grande 

 

Fichas de Inscrição para 

Workshop 
 

Distribuição: 

Espaço das Artes Suellen Carolini 

Escola Passos Firmes 

Escola Cidade Viva 

 

Confirmação:  

58 Confirmações 

Release 
 

Contratação de Assessoria de Imprensa 

Jornalista: Renata Escarião 

Valor: R$ 300,00 
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Entrega do material para a elaboração do release: ok 

 

Aprovação do release: ok 

 

Data de envio aos meios de comunicação: 02/03/2011 

Organização do 

Auditório 
 

Mesa para os palestrantes 

Cadeiras 

Jarra com Água 

Taças de Água 

Púlpito 

Microfones (2 unidades) 

Computador (Leptop) 

Controle Remoto para controle das imagens e textos 

projetados 

Projetor 

Tela de Projeção 

Câmeras para captação das imagens 

Banner do Projeto 

Logomarca do projeto para adesivar o púlpito 

Adesivos de localização indicando cantina e banheiros 

Arranjo de flores 

 

Checar: Iluminação (Sob responsabilidade do local) 

             Sonorização (Sob responsabilidade do local) 

             Limpeza (Sob responsabilidade do local) 

 

Organização da 

Antessala 
 

Mesa 

Café 

Açúcar 

Adoçante 

Bolachas 

Água mineral 

Xícaras e colheres 

Organização da 

Exposição 
 

Estrutura metálica 

TNT branco para isolar o cubo de metal 

Fio de Nylon (6 unidades) 

Cola quente 
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Cola de contato 

Fita Banana 3M (10 unidades) 

Fita Dupla Face (5 unidades) 

Tesoura 

Estilete 

Agulha 

Linha de bordar 

Grampeador 

Escada 

TNT preto para sala de projeção 

Leptop 

Vassouras 

Rodos 

Panos de limpeza 

Rolo de Plástico bolha para embalagem das obras 

Montagem da Exposição 
Equipe do Projeto 

Outros 
Discursos para o cerimonial  

 

Tab. 5 - Checklist 
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Plano de Comunicação 

 

Identificação do Público Alvo Professores universitários 

Artistas 

Estudantes Universitários (artes, 

comunicação, sociologia, história,…) 

Mestrandos em Artes Plásticas 

Arte-educadores 

Agentes Culturais 

Gerentes operacionais de arte do 

Município e do Estado 

Diretores de centros de formação e 

divulgação das artes 

Jornalistas 

Crianças de escolas públicas 

Crianças de escolas particulares 

Linguagem Despojada, voltada ao publico jovem, 

com tendências contemporâneas 

Definição do conceito Desconstrução e contemporaneidade 

Criação da logomarca Logomarca institucional para a 

documentação 

Criação da Identidade Visual Quebra-cabeça 

Elaboração do material gráfico Cartaz 

Convite 

Postal 

Crachás 

Certificados 

Pastas 

Blocos de Nota 

Banner 

Elaboração de anúncio Anúncio página dupla na Revista Fome 

de Que? 

Assessoria de imprensa Elaboração e Release 

Envio para jornais impressos: 

Jornal da Paraíba 

Correio da Paraíba 

Diário da Borborema 
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Envio para jornais online: 

G1 Paraíba 

DB online 

Correio Online 

 

Envio para sites e blogs de notícias. 

Distribuição do material gráfico Cartaz: Distribuição e afixação em 

espaços públicos com preferência a locais 

possuidores de atividades artísticas e 

educacionais como universidades, 

escolas, centros culturais e galerias. Nas 

cidades de Campina Grande e João 

Pessoa.  

 

Convite: Envio de convites pelos Correios 

para autoridades locais, estaduais e 

federais. Para agentes culturais, centros 

culturais, empresas públicas e privadas, 

diretoria de escolas, universidades, 

políticos, artistas, jornalistas e 

produtores. 

 

Postal: Distribuição de postais em centros 

culturais, escolas, escolas de idiomas, 

bares, restaurantes, universidades, e 

distribuição durante o Encontro para a 

Nova Consciência. 

  

Crachás, Pastas e Blocos de Nota: 

Entregue aos participantes do 1º Simpósio 

Internacional de Arte Contemporânea de 

Campina Grande, durante o 

cadastramento. 

 

 

 

Certificados: Entregues aos participantes 

do evento comprovando suas 

participações. 

 

Banner: Afixado na área central do 

palco, como plano de fundo para as 
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conferências. 

Divulgação online 
Criação do Hotsite do Evento 

Envio de Mala Direta por e-mail 

Promoção e divulgação nas redes 

sociais: Orkut, Facebook e Twitter 

 
 

Tab. 6 – Plano de Comunicação 
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Documentos 

 

Modelo de Convite - Conferencistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 – Convite  
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Modelo de Convite – Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2 – Convite  
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Modelo de Convite - Artistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 - Convite 
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Modelo de Recibo das Obras de Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 - Recibo 



 

 

174 | P á g i n a  

 

Modelo de Termo de Devolução das Obras de Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5 – Termo  

de devolução 
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Modelo de Carta de Anuência - Conferencistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 – Carta de 

Anuência 
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Modelo de Carta de Anuência – Apoiadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 – Carta de 

Anuência 
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Modelo de Carta de Anuência – Artistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 – Carta de 

Anuência 
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Contrato – Compra de Patrocínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 – Contrato 
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Relatório Final das Atividades (enviado para a Funarte) 

 
 

 
 

 

 

Relatório Final de Atividades  

 

Pessoa Física 

 

 

Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais  

 

 

Nome do Proponente 

 

 

CPF                              RG/ Órgão Expedidor                                           Nacionalidade 

 

 

Endereço                                                                                                             Bairro 

 

UF                     CEP                                 DDD/ TEL                                           DDD/ CEL 

 

                                                                                                                               

 DDD/ CEL                                                        E-mail  

 

 

 05382370400 

  

2641062 - SSPPB                                          

 Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos 

Catolé 

Paraíba 
58410457 83/33372649 

 

Rua Frei Tito, nº 119, Campina Grande 

 Brasileira 

camila.geracelly@gmail.com 

83/88942944 
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 A) Descrição e avaliação da atividade, incluindo o perfil do público participante: 

 

 

O Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, foi um projeto de 

atividades integradas composto  pelo 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de 

Campina Grande e pelo 1º Festival de Artes Visuais. Todo o evento aconteceu no Palácio das 

Artes Suellen Caroline. 

 

Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca da arte contemporânea, o 

principal evento do projeto foi o simpósio, que contou com a presença de professores e 

críticos de arte brasileiros e portugueses, e iniciou as atividades do projeto.  

No dia 15 de março de 2011, às 20 horas, iniciamos o evento Arte na 

Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, que em sua cerimônia de abertura, contou 

com a conferência Magna do Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte, com o tema: O Ser 

Contemporâneo. Ainda na cerimônia foi entregue o Prêmio Contemporaneidade, que em sua 

primeira versão homenageou o Prof. Paulo Sérgio Duarte, em reconhecimento ao seu trabalho 

na crítica de arte contemporânea e ao Artista Plástico e Prof. José Rufino, por seu trabalho de 

resgate da memória política através da arte. Encerramos a noite com um coquetel festivo em 

comemoração ao início das atividades. 

No dia 16 de março de 2011, às 08 horas iniciamos o simpósio com o cadastramento 

dos inscritos, entregando o material didático (pasta, bloco de notas e caneta) e o crachá de 

identificação. A pedido das conferencistas foram modificadas as ordens das apresentações, 

mantendo, contudo, a programação divulgada para o dia 16 de março. 

Às 09 horas a Profª. Drª. Lívia Marques Carvalho inicia a conferência: O Estudo da Arte 

na Contemporaneidade, que teve duração de 01 hora e 30 minutos.  

Após 15 minutos de intervalo, às 10 horas e 45 minutos, a Profª. Drª. Madalena 

Zaccara realiza a conferência: A Evolução das Artes na Paraíba, com duração de 01 hora e 30 

minutos. 

Reiniciamos as atividades às 14 horas com a conferência da Profª. Drª. Maria Gabriela 

 

Título da Ação 

 

 

Local da Ação                                                                                   Período 

 

 

Endereço                                                                                                              DDD/ TEL 

 

 

 

15, 16, 17, 18 e 19 de março de 

2011 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato 

Palácio das Artes Suellen Carolini 

Rua Luiza Bezerra Mota, nº400-A, Catolé, Campina Grande – PB, 

CEP: 58410410 

83/33375199 
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V. Pinheiro, com o tema: A Arte Contemporânea no Espaço das Cidades, com duração igual as 

anteriores.  

Após o intervalo, às 15:45, a Profª. Drª Maria de Fátima Lambert, realizou a 

conferência: Curadoria Contemporânea, o Novo Museu. 

Encerrando as atividades do dia 16, aconteceu um pequeno debate com o público, 

onde a Profª Maria de Fátima Lambert, convidou-me como mediadora, e ainda convidou a 

juntar-se a ela a Profª. Maria Gabriela e o Prof. Paulo Sérgio Duarte, que responderam as 

questões do público.  

No dia 17 de março de 2011, o simpósio abriria suas atividades às 09 horas com a 

conferência: Arte Conceitual e Arte Contemporânea, que seria ministrada pelo Artista Plástico 

Fred Svendsen, este não compareceu e não comunicou antecipadamente que não iria 

comparecer.  

Com uma hora de atraso antecipamos a conferência seguinte, ministrada pelo Prof. 

Dyógenes Chaves, com o tema: O Papel da Crítica na Arte Contemporânea, com duração de 01 

hora e 30 minutos, sendo encerrada por um debate com o público. 

Às 14 horas, retornamos às atividades com a conferência: Arte Contemporânea e 

Memória Política, ministrada pelo artista plástico e Prof. José Rufino. Ao final da sua 

explanação, entregamos, em mãos, o troféu do Prêmio Contemporaneidade, visto que o 

mesmo não pode comparecer a cerimônia de abertura. 

A conferência seguinte teve início às 15 horas e 45 minutos, teve como tema: O 

Mercado Cultural na Paraíba, sendo ministrada pelo Diretor Executivo da Revista Fome de 

que?, Franz Lima, que encerrou abrindo espaço para o questionamento do público. 

A conferência que encerraria o simpósio, com o tema: Política Artístico-Cultural na 

Paraíba, que seria realizada pelo Secretário de Cultura do Estado da Paraíba, não pode 

acontecer, por motivos de saúde (dengue), nos sendo avisados antecipadamente e cujo 

atestado envio em anexo. 

Durante o 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande, foi 

entregue ao público um Franzine da Profª Nicole Cosh, divulgando dois trabalhos acadêmicos 

dos quais ela faz parte: Coleção de Coleções : antropologia do objeto museal no Instituto 

Ricardo Brennand e Graffiti e Instituições Museais no Recife: Percursos e Sentidos. Também 

foram Lançados em Campina Grande os livros: Anotações sobre as Artes Visuais da Paraíba da 

Profª. Drª. Madalena Zaccara, e do livro: Catálogo das Artes Visuais da Paraíba, do Prof. 

Dyógenes Chaves. Colocamos uma loja improvisada com livros do Prof. Dyógenes Chaves, da 

Profª. Madalena Zaccara e da Profª. Maria Gabriela V. Pinheiro. 

  

Às 09 horas do dia 18 de março de 2011, abrimos o 1º Festival de Artes Visuais, que foi 

composto por uma Exposição de Arte e quatro Workshops de 03 horas cada. A Exposição levou 

ao público da cidade de Campina Grande um pouco da arte realizada atualmente na Paraíba e 

em Pernambuco. Foram expostos telas de grandes e pequenos formatos, totalizando 38 obras, 

uma instalação, um conjunto de esculturas em formato de móbile, uma obra coletiva com 

blocos de cerâmica, 21 fotografias e 06 montagens fotográficas, 03 infogravuras e 01 obra 
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coletiva de charge. Participaram como artistas os paraibanos: Luiz de Faria Barroso, Denis 

Cavancante, Wilson Figueiredo, Otávio Maia, Saulo Ais, Fábio de Brito, Emídio Medeiros, 

Dudah Cavalcanti, Clóvis Aladim, Wagner Pina, Thiago Trapo, Glauco Machado, Luciana Urtiga, 

Jhésus Tribuzi e o coletivo WC. E os pernambucanos: Breno Cesar, João Batista Dantas, Daniele 

Berloto, Wanderson Lima.  

 

Em paralelo a exposição no dia 18 de março de 2011 aconteceram quatro workshops 

voltados para o público infantil das 09 horas às 11 horas. Foram divididos quatro grupos de 

crianças que, de acordo com suas preferências, escolheram em qual queriam participar. 

Cinquenta e três crianças participaram, parte alunos do Suellen Caroline e parte da escola 

primária Passos Firmes. Os Workshops foram:  

Artes Plásticas, intitulado “Arte do Plástico”, ministrada pelo artista plástico Gulherme 

Torres, onde as crianças trabalharam com isopor reciclável e tintas, os colorindo para a criação 

de uma obra coletiva. 

Fotografia, intitulado “Desenhando com a Luz”, ministrada pelo fotografo Wagner 

Pina, onde as crianças puderam aprender um pouco sobre o olhar fotográfico, os planos e os 

primeiros passos sobre fotografia. 

Desenho, intitulado “Aprendendo a Desenhar para Aprender a Pensar”, ministrada 

pelo desenhista Jorge Elô, onde as crianças aprenderam a desenhar a partir de um esboço, ou 

croqui.  

Pintura, Intitulado “O Jogo das Cores”, ministrado pelo artista plástico Flaw Mendes, 

onde as crianças puderam aprender a misturar cores primárias e secundarias para a formação 

de outras cores. 

Tudo o que foi produzido por elas foi exposto no dia 19 de março. 

O festival segue, durante os dias 18 e 19 de março, com a exposição de arte, aberta a 

visitação pública, das 08 horas às 20 horas. O 1º Festival de Artes Visuais encerrou as 

atividades do evento Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato no dia 19 de 

março às 20 horas. 

 

Com o objetivo de incrementar o movimento das atividades na cidade de Campina 

Grande, fomentando o diálogo, a práxis artística e o desenvolvimento do pensamento crítico, o 

projeto atingiu seu objetivo. Sendo iniciado pelo simpósio, correspondendo ao subtítulo do 

projeto – Pensamento, o discurso sobre a arte contemporânea e sobre a arte paraibana, abriu 

margem para a reflexão sobre o artista do mundo, que carrega consigo traços da 

individualidade local, mantendo sua identidade territorial preservada, seja por sua temática, 

em um traço ou um gesto particular que o identifica. Também verificou-se a necessidade do 

intercâmbio territorial/ cultural, como forma de ampliar a visão de mundo do artista, que leva 

consigo sua arte e trazendo por contato novas possibilidades de criação artística. Discutiu-se 

sobre o ensino da arte e sobre a necessidade do estudo e da informação para a arte 

contemporânea, pudemos acompanhar um pouco da história da arte paraibana e seus 

desdobramentos na atualidade. Acompanhamos o processo de uma curadoria contemporânea 
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que enfatiza o diálogo entre o antigo e o novo e questiona a montagem das exposições. 

Discutimos sobre a presença da arte fora das instituições e a quebra dos parâmetros da arte a 

partir do estudo do campo expandido. Entendemos um pouco sobre a crítica de arte 

contemporânea, o papel do crítico e os meios pelos quais podemos atingir o leitor através da 

mídia. Tratamos sobre questão da memória, da contestação e da necessidade de não deixar ao 

esquecimento momentos históricos, sejam eles bons ou extremamente pesarosos, e ainda 

sobre a contestação política atrelada às artes contemporâneas. Por último, falamos sobre o 

mercado artístico-cultural no estado, onde observamos que o que falta para o 

desenvolvimento da produção cultural é o incentivo das instituições públicas e privadas, que 

não investem e subvalorizam o trabalho dos artistas locais. 

Participaram do 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina 

Grande mais de 350 pessoas, sendo essas: artistas, professores universitários, mestrandos, 

universitários, professores de educação artísticas, profissionais da área da cultura, gerentes de 

arte e cultura. Também prestigiaram o evento, representantes das instituições: SESC/ PB, 

SESC/PE, FUNJOP, UFRN, UFCG, UFPB, NAC/PB; das TV’s: TV Itararé, TV Paraíba, TV Borborema; 

dos Jornais: Jornal da Paraíba, Jornal Correio da Paraíba, Jornal da Borborema; das emissoras 

de Rádio: Campina FM, Panorâmica FM, 98 FM e Correio Sat; dos Blogs: Celino Neto, Arte 

Wilson Figueiredo.  

 

O 1º Festival de Arte de Campina Grande abarcou os dois últimos subtítulos do 

projeto. A criação ficou por conta dos Workshops, onde as crianças entraram em contato com 

as atividades artísticas e criaram suas obras de arte. Buscamos com isso desenvolver o gosto 

por atividades artísticas, o potencial criativo e o pensamento crítico. Os workshops foram bem 

recebidos pelas crianças que viram nele a oportunidade para brincar e aprender. Todos 

desejam em breve participar de atividades semelhantes. 

O Ato foi representado pela exposição, que revelou ao público a obra de arte, que é a 

ideia criativa transformada pelo ato artístico em objeto de apreciação. Prestigiaram a 

exposição mais de 230 pessoas, entre elas: artistas, professores, crianças, pais das crianças, 

imprensa e cidadãos de Campina Grande. 

 

 Conseguimos com o Projeto Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato, 

promover um aumento de público participante de atividades artístico-culturais na cidade, 

incentivamos a procura por um entretenimento educativo por parte do público. Oferecemos 

um meio alternativo de entretenimento promotor de crescimento pessoal, intelectual e 

cultural. Estimulamos a busca pelo aprendizado da arte contemporânea que atualmente é 

superficial, esperando que futuramente, devido aos nossos esforços, possamos ver os 

resultados desse aprendizado na práxis artística dos nossos artistas. Conseguimos divulgar o 

conhecimento sobre a arte paraibana, a arte contemporânea e sobre o ambiente artístico-

cultural do nosso estado. E divulgamos um pouco do que é produzido atualmente na nossa 

região. Criamos um canal de discussão, que pretende ser realizado anualmente.  
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 Agentes Culturais Participantes: 

 Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos – Diretora de Arte e Mídia, Mestranda em 

Estudos Artísticos: Teoria e Crítica de Arte, Gerente Operacional das Artes Plásticas da 

Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba; 

 Franz Lima – Diretor de Arte e Mídia, Diretor Executivo da Revista Fome de Que?, Publicitário, 

Designer Gráfico, Diretor do Coletivo Criativo Maquinarama; 

 Emmanuela Melo – Publicitária, Produtora, Gerente de Vendas da Revista Fome de Que?, 

Produtora do Coletivo Criativo Maquinarama; 

 Moema Vilar – Produtora, responsável pela Cozinha de Produção; 

 Rebeca Oliveira – Cozinha de Produção; 

 

 
Criação e Direção Geral: Camila Geracelly 

Produção Geral: Emmanuela Melo e Camila Geracelly 

Produção Executiva: Emmanuela Melo  

Promoção e Comunicação: Agência Maquinarama 

Assistente de Produção: Moema Vilar e Rebeca Oliveira 

Direção de Arte: Franz Lima 

Assessoria de Imprensa: Renata Escarião 

Documentação (fotografia e vídeo): Glauco Machado, Nilson Aureliano Jr. e Everton David 

Receptivo: Mariana Melo, Roberta Lucena, Alyne Farias 

Cerimonial: Táyra Sodi 

Decoração: Gabriele Xavier 

Apoio Técnico: Célia Xavier, Socorro Xavier, Antônia Maria, Emmanuelly Xavier, Priscilla Leite, Henrique 

Loureiro 

Consultor: Chico César 

 

 

Conferencistas: 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Duarte 

Profª. Drª. Lívia Marques 

Profª. Drª. Madalena Záccara 

Profª. Drª. Fátima Lambert 

Profª. Drª. Gabriela Pinheiro 

Prof. Dyógenes Chaves 

Prof. Dr. José Rufino 

Dir. Franz Lima 

 

 

Ministrantes das Oficinas: Wagner Pina - Fotografia, Guilherme - Artes Plásticas, Flaw Mendes - Pintura, 

Jorge Elô - Desenho. 

 

 

Artistas Plásticos:Adriana Aranha, Breno César, Bruno Steinbach, Clóvis Aladim Monteiro, Coletivo 

WC, Danielly Bertoldo, Denis Cavalcante, Dudah Cavalcanti, Emídio Medeiros, Fábio de Brito Glauco 

Machado, Goretti Varella,  Jhesús Tribuzi, João Batista Dantas,  Lili Brasileiro, Luciana Urtiga, Luiz 

Barroso, Otavio Maia, Saulo Ais, Tereza Goulart, Thiago Trapo,  Wanderson Lima, Wagner Pina, Wilson 

Figueiredo. 
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3) contatos atualizados: emails, tels. e site para divulgação no catálogo, na página do seu trabalho, abaixo 

do texto. 

 

E-mail: 

projeto.pensamento.criacao.ato@gmail.com/ camila.geracelly@gmail.com 

 

Telefone:             (83) 88942944       

 

Hotsite:  

http://www.maquinarama.com.br/artecontemporanea/ 

 

 

 

Instituições Parceiras 

 Fundação Suellen Carolini; 

 Revista Fome de Que? 

 Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba; 

 Governo do Estado da Paraíba; 

 Universidade Estadual da Paraíba - UEPB; 

 Restaurante Rancho do Caju; 

 Cozinha de Produção; 

 Parahyba Convention Bureau. 

 

 

 

Infraestrutura 

 O 1º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea de Campina Grande contou com 

a seguinte infraestrutura: 

o Auditório para 250 pessoas; 

o Tela de Projeção; 

o Projetor; 

o Leptop; 

o Controle Remoto para slides; 

o Mesa; 

o Púlpito; 

o Banner Intitucional; 

o Coquetel para 300 pessoas. 

 

 

 O 1º Festival de Arte: 

o Salão de Festas; 

o Estrutura de Cubo em Grid de metal, medindo 12mx12m, e 3m de altura, isolada 

externamente por TNT branco; 

o Transportadora; 

o Biombos em espelho; 
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o Sala (exposição de fotografia – censura 18 anos), isolada; 

o Salão de aula; 

o Quadro; 

o Carteiras; 

o Mesas; 

o Projetor; 

o Tela de Projeção; 

o Pincéis; 

o Tintas guache; 

o Lápis,2B, 4B, 6B. 

o Tintas acrílicas; 

o Colas; 

o Câmeras Fotográficas; 

o Lanche para as crianças. 

 

 

Orçamento Final: 

 Passagens Internacionais – R$ 5.723,66 

 Passagem Nacional – R$ 900,75 

 Estrutura Metal – R$ 2.400,00 

 Coquetel – R$ 1.535,00 

 Agência Maquinarama – R$ 2.000,00 

 Transportadora – R$ 600,00 

 Assessoria de Imprensa – R$ 300,00 

 Professores dos Workshops – R$ 400,00 

 Hospedagem – R$ 700,00 

 Motorista – R$ 250,00 

 Combustível – R$ 540,00 

 Convites – R$ 460,00 

 Material para os Workshops – R$ 215,00 

 Banner +Adesivos + placas de sinalização – R$ 294,00 

 Estátuas = Prêmio – R$ 150,00  

 Totalizando------------------------------------------------------ R$ 16.468,41 

 

 

Apoio: 

 Locação do Espaço – Palácio das Artes Suellen Carolini 

 Almoços – Rancho do Caju 

 Jantares – Parahyba Convention Bureau 

 Material Gráfico – UEPB/ Governo do Estado da Paraíba 
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Público Direto Atingido                                                 Público Indireto Atingido  

(Quantitativo)                                                                       (Quantitativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público Alvo 

(Qualitativo) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Repercussão nos meios de comunicação (incluindo cópias de matérias 

veiculadas) e 5 (cinco) exemplares das peças de divulgação. 

 

 

SIM 

 

 

 

C) Registro em vídeo no caso das palestras ou debates, sem cortes. 

 

 

 

SIM 

 

 

 

580 

 
7.000 

Professores universitários 

Artistas 

Estudantes Universitários (artes, comunicação, sociologia, história,…) 

Mestrandos em Artes Plásticas 

Professores de educação artistic 

Agentes Culturais 

Gerentes operacionais de arte do Município e do Estado 

Diretores de centros de formação e divulgação das artes 

Jornalistas 

Crianças de escolas públicas 

Crianças de escolas particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXAR 

ANEXAR 

X 

X 
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D) 50 (cinquenta) fotografias (resolução mínima de 300 dpi) , em meio digital, 

registrando a atividade e a respectiva autorização do(s) autor(es) para 

veiculação no site da FUNARTE.  

 

 

SIM 

 

 

 

 

Data                                   Assinatura do Colaborador Responsável  

  

 

 

 

 

 

Data                                          Assinatura do Diretor do CEAV   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXAR 

X 
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Avaliação do Projeto pela Equipe 

 
Avaliação do Projeto 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato 

 

 

Nome: FRANCINALDO SANTOS LIMA 

Função no Projeto: DIRETOR DE ARTE 

 

 

Aspectos Satisfatório Requer 

Atenção 

Comentário 

Captação de 

recursos 

 X Não há uma cultura de apoio cultural 

adequada no estado da Paraiba 

Pré-produção X   

Programação X   

Local de realização  X Apenas 01 (uma0 linha de ônibus dá acesso ao 

local. 

Pontualidade dos 

eventos 

X   

Acesso do público    

Portaria e 

recepção 

X   

Equipamentos X   

Montagem e 

desmontagem 

 X A montagem da exposição atrasou. 

Equipe Técnica X   

Equipe de 

Produção 

X   

Dimensionamento 

da equipe 

X   

Equipe receptiva X   
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Comunicação 

interna e fluxo de 

informações 

 X  

Atendimento aos 

artistas 

X   

Atendimento aos 

convidados 

X   

Atendimento ao 

público 

X   

Informação e 

sinalização 

   

 Transporte de 

carga 

X   

 Transporte de 

pessoal 

X   

Hospedagem X   

Alimentação X   

Instalação dos 

serviços 

alimentícios 

X   

Toaletes X   

Assessoria jurídica X   

Gerenciamento 

financeiro 

X   

Presença do 

patrocinador 

X   

Presença dos 

convidados 

X   

Presença da 

imprensa 

X   

Divulgação  X Por ter poucos recursos, alguns meios de 

divulgação não puderam ser utilizados, como 
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TV, por exemplo. 

Criação gráfica e 

publicitária 

X   

Produção Gráfica X   

Presença da mídia X   

 
Tab. 7 – Avaliação da equipe: Franz Lima 
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Avaliação do Projeto 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato 

 

 

Nome: Nilson Aureliano da Silva Júnior 

Função no Projeto: Apoio Geral  

 

Aspectos Satisfatório Requer 

Atenção 

Comentário 

Captação de 

recursos 

 X Não foram suficientes os recursos para o 

desenvolvimento do projeto. 

Pré-produção   

X 

Necessita de um grupo de pessoas na pré-

produção em maior número e de uma 

produtora. 

Programação X  Palestrantes e artista de excelente nível 

Local de realização X  Em um único espaço foi possível o 

desenvolvimento de todas as atividades 

(palestra, exposição e oficina) do evento. 

Pontualidade dos 

eventos 

X  Necessita apenas de pequenos ajustes no 

cumprimento dos horários. 

Acesso do público X   

Portaria e 

recepção 

X   

Equipamentos X   

Montagem e 

desmontagem 

  

X 

Necessita de pessoal especializado e de 

pessoal em número suficiente para realização 

desse trabalho.  

Equipe Técnica  X Não tinha trabalhadores em número suficiente. 

Equipe de 

Produção 

 X Tiveram poucas pessoas nessa equipe e não 

existiu uma produtora. 

Dimensionamento 

da equipe 

 X Pessoal em número insuficiente nas equipes, 

face ao número exíguo de trabalhadores 

Equipe receptiva  X Não houve pessoal em número suficiente. 
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Comunicação 

interna e fluxo de 

informações 

  

X 
Necessita de uma produtora para coordenar 

com maior eficácia os trabalhos. 

Atendimento aos 

artistas 

  

X 

 O atendimento foi muito bom, apesar da 

quantidade pequena de trabalhadores do 

evento. 

Atendimento aos 

convidados 

 X O atendimento foi muito bom, apesar da 

quantidade pequena de trabalhadores. 

Atendimento ao 

público 

 X O atendimento foi muito bom, apesar da 

quantidade pequena de trabalhadores. 

Informação e 

sinalização 

X   

 Transporte de 

carga 

X   

 Transporte de 

pessoal 

X  Houve uma pequena equipe para a realização 

dessa atividade. 

Hospedagem X   

Alimentação X   

Instalação dos 

serviços 

alimentícios 

X   

Toaletes X   

Assessoria jurídica X   

Gerenciamento 

financeiro 

X  Necessita de equipe especifica para essa 

atividade. 

Presença do 

patrocinador 

X  Poucos foram os patrocinadores do evento, 

mas compareceram. 

Presença dos 

convidados 

X  Houve a ausência de apenas dois palestrantes, 

um por motivo de doença e outro por motivo 

pessoal. 

Presença da 

imprensa 

X   
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Divulgação  X Foi realizada a poucos dias do início do evento, 

devido a demora na confecção do matéria 

gráfico. 

Criação gráfica e 

publicitária 

X  Excelente criação gráfica 

Produção Gráfica X   

Presença da mídia X   

 
Tab. 8 – Avaliação da equipe: Nilson Aureliano 
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Avaliação do Projeto 

Arte na Contemporaneidade: Pensamento, Criação e Ato 

 

 

Nome: Rebeca Oliveira 

Função no Projeto: Assistente de Produção 

 

 

Aspectos Satisfatório Requer Atenção Comentário 

Captação de 

recursos 

 x O curto tempo entre a decisão de 

executar o projeto e o evento 

impossibilitaram a captação de recursos 

de outras fontes, tendo em vista a 

facilidade de conseguir tais recursos pela 

qualidade da proposta. 

Pré-produção x  Dentro do curto prazo existente a pré-

produção conseguiu com que o evento 

tivesse condições necessárias para ser 

executado. 

Programação x  Dentro da proposta de arte 

contemporânea a programação soube 

diversificar os olhares pelos palestrantes 

atuarem de diferentes formas: artistas, 

produtores, pesquisadores... 

Local de realização x  O local foi ideal pela estrutura, 

localização, acessibilidade... diante os 

locais de realização de eventos deste tipo 

disponíveis na cidade os únicos que 

também poderiam servir eram o SESC 

centro (que dependendo da hora das 

oficinas poderia oferecer salas de aula 

para tais fins) e o auditório da FIEP 

Pontualidade dos 

eventos 

x  Nada que tenha atrasado de modo 

desrespeitoso para com o publico. 

Acesso do público x  O local e as instalações permitiam um 
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fácil acesso do público. 

Portaria e 

recepção 

 x Como o cerimonial foi composto por 

alunos sem experiências, reuniões e 

pequenas capacitações poderiam ter 

beneficiado tanto o evento quanto a 

formação deles. 

Equipamentos x  Equipamentos de qualidade, instalados e 

testados com tranqüilidade. 

Montagem e 

desmontagem 

 x A montagem poderia ser repensada para 

que não fosse tão penosa para produção. 

Equipe Técnica x  Toda parte técnica conseguiu ser 

executada com qualidade e dentro dos 

prazos requeridos pelo evento. 

Equipe de 

Produção 

 x A equipe foi empenhada, disponível e 

criativa na resolução de problemas, mas a 

não hierarquização concentrou toda 

responsabilidade na direção e o curto 

espaço de tempo para produção deu 

margem para surgimento de pequenos 

problemas facilmente detectáveis com 

antecedência. 

Dimensionamento 

da equipe 

x  Acredito que o tamanho da equipe foi 

proporcional ao tamanho do evento não 

deixando lacunas para execução das 

tarefas. 

Equipe receptiva  x Empenhada e dinâmica, mas faltou 

formação. 

Comunicação 

interna e fluxo de 

informações 

x  Não consegui detectar fluxo de 

informações contraditórias e a 

acessibilidade e disponibilidade da equipe 

facilitavam o diálogo e o 

compartilhamento de informações. 

Atendimento aos 

artistas 

x  Os artistas tanto os palestrantes quanto os 

expositores forem bem assistidos e 

tiveram a devida atenção e respeito. 
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Atendimento aos 

convidados 

x  O convidados foram bem atendidos na 

medida da preocupação da equipe em 

pequenos detalhes para o conforto destes, 

como o teste na apresentação dos slides, 

o passador de slides, a atenção com a 

água, com o conforto, com a recepção... 

Atendimento ao 

público 

x  O publico teve livre acesso da equipe para 

questionar e buscar informações além de 

terem no evento tudo aquilo que foi 

divulgado no período de inscrição e pelos 

meios de divulgação. 

Informação e 

sinalização 

x  Satisfez a demanda 

 Transporte de 

carga 

x  Houve a devida atenção para com os 

cuidados específicos que se deve ter com 

obras de arte. 

 Transporte de 

pessoal 

 x O transporte para os convidados atendeu 

as necessidades, mas falhou por vezes 

com a equipe do receptivo.  

Hospedagem x  Os convidados se sentiram acolhidos e 

confortáveis. 

Alimentação x  Tanto o coquetel quanto a cantina 

conseguiram satisfazer a demanda do 

evento. 

Instalação dos 

serviços 

alimentícios 

 x Poderiam ter mesas e cadeiras e as 

instalações poderiam de algum modo 

relacionar mais o evento, seja no nome 

dos salgados que poderiam ser nomes de 

artistas contemporâneos ou mesmo 

exposições nesta área. 

Toaletes x  Sempre que necessiteis estavam limpos e 

com papel higiênico. 

Assessoria jurídica   Não tive acesso, então não tenho como 

discorrer sobre. 

Gerenciamento x  Apesar de curto, o recurso obtido 

conseguiu ser gerenciado de modo a dar 
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financeiro atenção ao que mais necessitava de 

atenção possibilitando a execução do 

proposto. 

Presença do 

patrocinador 

  Não tive acesso, então não tenho como 

discorrer sobre. 

Presença dos 

convidados 

 x Buscar mais informações sobre os 

convidados evitando “furos”. 

Presença da 

imprensa 

x  A imprensa esteve presente e captou o 

que deveria captar, a fala da direção do 

evento, e impressões do publico. 

Divulgação  x Necessitava de mais tempo para ser mais 

difundida e absorvida pelo publico. 

Criação gráfica e 

publicitária 

x  Atendeu a demanda de modo conciso, 

claro e direto. 

Produção Gráfica  x Se tivesse acontecido com mais 

antecedência possibilitaria a detecção e 

correção de possíveis erros. 

Presença da mídia  x Poderia ter tido uma acessória de 

comunicação na produção que pudesse dar 

conta da demanda. 

 
Tab. 9 – Avaliação da equipe: Rebeca Oliveira 
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Layout do Material Gráfico 

 
Cartaz  (62cmx44cm) 

 
Fig. 10 - Cartaz 
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Convite – frente e verso (15cmx21cm – com dobra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 – Convite 

Frente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 – Convite 

Verso 
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Postal – frente e verso (10cmx15cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13 – 

Postal frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14 – 

Postal verso 
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Crachá (10cmx08cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 – Crachá 
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Pasta – verso e frente (23cmx31,5cm – fechada) 

 

 

 

 
Fig. 16 – Pasta frente e verso 
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Bloco de Notas (15cmx21cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17 – Bloco de Notas 
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Certificado (29,7cmx21) 

 

 

 

 
Fig. 18 – Certificado 
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Ficha de Inscrição Workshops 

 
Fig. 19 – Ficha de Inscrição 
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Layout do Hotsite 
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Fig. 20 – Layout do Hotsite 


