
1

NAC COMPLETO.indd   1 02/08/2012   09:24:55



2
3

NAC COMPLETO.indd   2-3 02/08/2012   09:25:00



4
5

NAC COMPLETO.indd   4-5 02/08/2012   09:25:05



6
7

NAC COMPLETO.indd   6-7 02/08/2012   09:25:10



8
9

NAC COMPLETO.indd   8-9 02/08/2012   09:25:14



10
11

NAC COMPLETO.indd   10-11 02/08/2012   09:25:19



12
13

NAC COMPLETO.indd   12-13 02/08/2012   09:25:19



14
15

Fabrícia Cabral de Lira Jordão

Universidade de São Paulo

Escola de Comunicação e Artes

Programa de Pós-graduação em Artes Visuais

O Núcleo de Arte Contemporânea da
Universidade Federal da Paraíba 

1978 | 1985

NAC COMPLETO.indd   14-15 02/08/2012   09:25:19



16
17

Texto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais da Escola de Comunicação e Artes da Universidade 

de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do grau 

de mestre no curso de Pós-Graduação em Artes Visuais, com 

ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte.

Orientadora: Profa. Dra. Dária G. Jaremtchuk

Banca Examinadora:
Profa. Dra. Sônia Salzstein
Prof. Dr. Marcos Napolitano

Trabalho realizado com o apoio da CAPES

São Paulo, 2012

NAC COMPLETO.indd   16-17 02/08/2012   09:25:19



18
19

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, 

por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e 

pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica

Catalogação na publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo

                                        
Jordão, Fabricia Cabral de Lira
     O Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba 1978|1985/
Fabricia Cabral de Lira Jordão – São Paulo : F. C. L. Jordão, 2012.
240 p. : il.

     Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São 
Paulo.
     Orientadora: Dária G. Jaremtchuk

1. Arte contemporânea – Brasil – Paraíba – João Pessoa 2. Política nacional de cultura 
3. Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba 4. Duarte, Paulo 
Sérgio, 1946- I. Jaremtchuk, Dária G. II. Título

CDD 21.ed. – 700

Banca Examinadora

Fabrícia Cabral de Lira Jordão

Texto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visu-

ais da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 

como requisito parcial para obtenção do grau de mestre no curso de 

Pós-Graduação em Artes Visuais, com ênfase em História, Teoria e 

Crítica da Arte.

O Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade 
Federal da Paraíba
1978 | 1985

Aprovado em ____ /____ /2012

Prof. Dr.(a)                                                      Instituição:

Julgamento                                                    Assinatura

Prof. Dr.(a)                                                      Instituição:

Julgamento                                                    Assinatura

Prof. Dr.(a)                                                      Instituição:

Julgamento                                                    Assinatura

Revisão: Tatiana Nascimento.
Projeto Gráfico: Lilian Queiroz Vieira.
Capa: serigrafia de Claudia Nen, a partir de logomarca 
criada por Raul Córdula em 1979 para o NAC/UFPB. 

NAC COMPLETO.indd   18-19 02/08/2012   09:25:20



20
21

NAC COMPLETO.indd   20-21 02/08/2012   09:25:20



22
23

Para Marta Penner, pelos sonhos e lutas compartilhados.

NAC COMPLETO.indd   22-23 02/08/2012   09:25:21



24
25

A Vivian Braga, com quem aprendi a nadar, agradeço os mo-

mentos compartilhados, o companheirismo, cuidado e amor. Seu en-

corajamento e apoio foram fundamentais.   

A Lina, obrigada por despertar em mim a consciência para a 

necessidade de se lutar diariamente por um mundo onde o diferente 

seja respeitado e  onde os nossos direitos (mulheres e lésbicas) este-

jam assegurados. 

A professora e amiga Sicília Calado, a quem devo minha en-

trada e primeiras orientações na pesquisa acadêmica, agradeço a 

generosidade e as parcerias na vida, na pesquisa e no trabalho. 

A Ana e Guguinha pelo açúcar e afeto. A Luis e Lane pelo 

samba e ética inabaláveis.  A Claudia Nen, mistura de Susanita e 

Manolito,  pela ‘humorização’ do capitalismo. A Thaís pelas parce-

rias e interlocução constantes. A Marta e a família Panda agradeço 

o amor, a alegria e a arte ‘comemorânea’ compartilhados. A Alan por 

toda alegria e generosidade.

A minha mãe, irmãos e sobrinhos, agradeço o amor e apoio 

permanentes

A Lilian Queiroz, agradeço a música, a arquitetura, o jar-

dim e o amor que permanecerá: “Consta nos astros, nos signos, nos 

búzios.  Eu li num anúncio, eu vi no espelho, tá lá no evangelho, ga-

rantem os orixás.  Serás o meu amor, serás a minha paz. [...] Mas se 

a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar;  mas 

se o destino insistir em nos separar, danem-se os astros, os autos, os 

signos, os dogmas.  Os búzios, as bulas, anúncios, tratados, ciganas, 

projetos.  Profetas, sinopses, espelhos, conselhos. Se dane o evange-

lho e todos os orixás.  Serás o meu amor, serás a minha paz”.

A Professora Dária Jaremtchuck, cujos ensinamentos vão 

além de uma orientação acadêmica e permaneceram em mim, obri-

gada por ter acreditado no projeto e na minha capacidade de realizá-

lo. Agradeço também todo respeito, paciência, carinho e, não menos 

importante, o apurado senso de humor, que tornou as angustiantes 

revisões mais leves e divertidas. Professora, realmente espero ter 

conseguido tirar meu texto do padrão “Hora do Brasil”. 

Na reunião do material de pesquisa, agradeço a Marta Pen-

ner, que, enquanto coordenadora, disponibilizou para consulta todo 

acervo do NAC/UFPB e ao Sr. João Arruda Valente e Maria José Bar-

ros de Vasconcelos Lima, cuidadores desse acervo, por toda colabo-

ração e disponibilidade ao longo dessa pesquisa. 

Tatiana Nascimento, obrigada por ter realizado (em cima 

da hora) a revisão.

Aos professores Sônia Salzstein e Marcos Napolitano, banca 

de exame de qualificação, agradeço a leitura cuidadosa do texto e as 

sugestões, importantes no delineamento dessa pesquisa. 

Agradeço também a CAPES, que me concedeu uma bolsa de 

estudo, sem a qual a realização dessa pesquisa seria muito difícil. 

A Lígia Freitas agradeço o encorajamento no início desse 

trabalho.

A Silvino Espínola, grande mestre, pela aposta no meu “vir  

a ser”.

Agradecimentos

NAC COMPLETO.indd   24-25 02/08/2012   09:25:21



26
27

JORDÃO, Fabrícia Cabral de Lira. The Contemporary Art 

Center of the Federal University of Paraíba (1978-1985). Masters re-

search – Visual Arts Post-Graduate Program, Communication and 

Arts School, University of São Paulo, São Paulo, 2012.

This research’s purpose is to analyze the creation of the Con-

temporary Art Center of the Federal University of Paraíba (Núcleo 

de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba –NAC/

UFPB) as well as its roles throughout 1978 and1985. This institution 

emerges when Brazil was going through a complex process of politi-

cal openness. Meanwhile, the art system, marked by the presence of 

experimental artistic practices, was going through a series of recon-

figurations concerning the cultural institution’s functions and its 

concepts, ideals and artistic practices.The research’s hypothesis is 

that despite the fact that NAC’s creation was directly related to the 

National Cultural Politics (Política Nacional de Cultura – PNC) and  

Culture and Education Ministry (Ministério da Educação e Cultural 

– MEC) directives regarding Brazilian universities, it was the pre-

sence of Paulo Sérgio Duarte (critic) and of the artist Antonio Dias, 

both responsible for the conception of the institution’s motions and 

for inserting it into the national artistic scene, that made it possible 

to enact an innovative model considering the northeastern institu-

tional context. This is to be considered focusing on the production 

and dissemination of Brazilian experimental art. One of the central 

issues of this research was to identify through what extend had NAC 

fulfilled its objective of becoming an educational center that also 

disseminates and foments contemporary art in the state of Paraíba. 

In addition to that, one of the highpoints of the research relies on 

analyzing what had caused a decrease in NAC’s activities, as well 

as a noticeable transformation of its main purposes and objectives 

in 1981.

Keywords: NAC/UFPB, UFPB, João Pessoa, Paulo Sérgio 

Duarte, National Cultural Politics, Funarte, Contemporary Art

 

Abstract

JORDÃO, Fabrícia Cabral de Lira. O Núcleo de Arte Contem-

porânea da Universidade Federal da Paraíba (1978 – 1985). Disserta-

ção (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Es-

cola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012.

Essa pesquisa teve por objetivo compreender a criação e 

atuação do Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal 

da Paraíba (NAC/UFPB) no período de 1978 a 1985. Seu surgimento 

está inserido num momento em que o Brasil vivia o complexo proces-

so de abertura política e quando o sistema da arte, marcado por uma 

produção de caráter experimental, passava por reconfigurações tan-

to nas funções de suas instituições culturais quanto nos conceitos, 

ideias e práticas artísticas. A hipótese aqui defendida é que apesar 

de sua criação está diretamente relacionada com as diretrizes da 

Política Nacional de Cultura (PNC) e do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) para as universidades brasileiras, as presenças do 

crítico Paulo Sérgio Duarte e do artista Antonio Dias, responsáveis 

tanto pela concepção de sua proposta como por sua divulgação na 

cena artística nacional, possibilitou que o Núcleo colocasse em prá-

tica um modelo inovador no âmbito institucional nordestino, com 

o enfoque na produção e difusão da arte experimental brasileira. 

Também verificou-se até que ponto o objetivo do NAC/UFPB de atuar 

como um centro formador, difusor e fomentador da arte contempo-

rânea na Paraíba se efetivou; e refletiu-se ainda sobre possíveis ra-

zões para a diminuição de suas atividades e transformação de sua 

proposta a partir de 1981.

Palavras-chave: NAC/UFPB, UFPB, João Pessoa, Paulo 

Sérgio Duarte, Política Nacional de Cultura, Funarte, arte contem-

porânea.

Resumo
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Introdução

 O primeiro contato que tive com o Núcleo de Arte Contem-

porânea da Paraíba – NAC/UFPB foi no final de 2005, quando recebi de 

Silvino Espínola, professor de Estética e História da Arte da UFPB e 

membro da equipe inicial do Núcleo, o livro Núcleo de Arte Contem-

porânea da Paraíba1, que continha a compilação de alguns textos, 

originalmente escritos/publicados entre 1978 e 1985, sobre ações de-

senvolvidas pelo Núcleo em João Pessoa.

 À medida que a leitura avançava, minha  curiosidade, dúvi-

das e surpresa aumentavam. Surpresa ao saber que em João Pessoa, 

há 27 anos, um núcleo de extensão da UFPB havia implementado uma 

proposta institucional inovadora e promovido mostras de artistas 

como Paulo Bruscky, Anna Maria Maiolino, 3NÓS3, Cildo Meireles, 

Artur Bairro. O desejo de compreender suas ações me aproximou do 

universo, até então desconhecido, da arte experimental brasileira. 

Esses estudos aumentaram o meu desejo entender o que, afinal, teria 

sido essa experiência. Conversando com professores do departamen-

to de Artes Plásticas soube que o Núcleo ainda funcionava. Então, 

por que os alunos não sabiam de sua existência? Por que uma experi-

ência inovadora como aquela não era sequer mencionada em sala de 

aula? O que teria acontecido?

 Em meados de 2007, a professora Sicília Calado, então co-

ordenadora do curso de Artes Plásticas, me informou que a artista 

Marta Penner, recém-chegada na UFPB, tinha assumido a coordena-

ção do NAC/UFPB e queria montar uma equipe de trabalho. Alguns 

1   GOMES, Dyogenes Chaves (Org). O Núcleo de Arte Contemporânea da 
Paraíba/NAC. Rio de Janeiro: Funarte, 2004.

vermelha
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tização e visibilidade de seu acervo e de sua memória4. 

 Essas ações de caráter reflexivo foram antecedidas e acom-

panhadas por diversas ações práticas que tinham por objetivo rea-

tivar a proposta original do Núcleo e garantir o funcionamento de 

suas atividades. Como parte desses esforços, no final de 2008, foi 

aprovado no edital Rede Nacional FUNARTE de Artes Visuais o pro-

jeto NAC 30 ANOS: Sobrevivendo nas Trincheiras5. O evento contou 

com a participação, dentre outros, dos artistas experimentais Feli-

pe Ehrenberg, Paulo Bruscky, Jota Medeiros e Falves Silva; os três 

últimos forneceram importantes depoimentos sobre suas participa-

ções no período inicial do NAC/UFPB. Ainda como parte dessa ação, 

foi publicado um documento com uma síntese dos depoimentos dos 

artistas participantes e um ensaio introdutório sobre o NAC/UFPB, 

de minha autoria6. Por meio do NAC 30 anos... aprofundou-se o debate 

sobre a atuação, o papel e importância do NAC/UFPB em João Pes-

4   Desse segundo grupo, do qual faço parte, destaco e presto meu 
reconhecimento aos esforços empreendidos  por Thaís Catoira.

5   Realizado em parceria com a Usina Cultural Energisa (Fundação Ormeo 
Junqueira Botelho), o projeto NAC 30 anos: sobrevivendo nas Trincheiras, 
aconteceu entre 09 e 19 de dezembro de 2008. Sua programação contemplou 
mesas-redondas, oficinas e exposições. A saber: Oficinas: “Livro de artista”, 
com o mexicano Felipe Ehrenberg; “Conversa de Boteco”, com o pernambucano 
Paulo Bruscky; “Vídeo nas Trincheiras” com Marta Penner e Marco Aurélio 
Damasceno, ambos professores do Departamento de Artes da UFPB, e Out-
door, Art-door com o paraibano Dyógenes Chaves. Exposições: “Conexões 
desconexas 2” (retrospectiva do artista, e um dos fundadores do NAC/UFPB, 
Chico Pereira), “NAC 30 Anos” (mostra iconográfica com parte do acervo do 
Núcleo) e “LivrObjeto” (mostra com parte do acervo de livros de artistas de 
Felipe Ehrenberg). Também foi realizada uma mostra de videoarte com o acervo 
do Vídeo nas Trincheiras.  Mesas-redondas: “Arte conceitual no Brasil e ações 
no Nordeste”, composta por Marta Penner (UFPB), Paulo Bruscky (PE), Felipe 
Ehrenberg (México), Jota Medeiros (NAC/UFRN), Falves Silva (RN) e Sandoval 
Fagundes (PB); “Instituições, Museus e Patrimônio Histórico”, com Lúcia Guerra 
(UFPB), Ana Helena Curti (SP), Cleide Barros (Usina Cultural Energisa), Rossana 
Honorato (PMJP) e Adolfo Samyn Nobre (PE); “Ação educativa e mediação em 
arte contemporânea”, composta por Marcelle Costa (RJ), Sicília Calado (UFPB), 
Fabrícia Jordão (UFPB); “Heranças do conceitualismo, Intervenção urbana e 
trabalhos em colaboração”, com Chico Dantas (PB), Marco Aurélio Damasceno 
(UFPB), Marta Penner (UFPB), Sandoval Fagundes (PB), Dyógenes Chaves (PB).

6   Por questões burocráticas, a publicação só foi lançada em 2010. 
JORDÃO, Fabrícia C. L. Algumas considerações em torno do Núcleo de Arte 
Contemporânea da UFPB. In: NAC/UFPB (Org.). NAC 30 anos: Sobrevivendo nas 
trincheiras.  João Pessoa: NAC/UFPB, 2010.

dias depois encontrei com Marta. Enquanto tomávamos café em 

uma padaria próxima ao Núcleo, ela falava entusiasmada do projeto 

Vídeo nas Trincheiras2. Ao chegarmos no NAC/UFPB, o abandono, 

a precariedade da estrutura e o péssimo estado em que se encontra-

va seu acervo me preocuparam. Afinal, como seria possível reativar 

suas atividades sem recursos financeiros e sem o interesse da UFPB? 

 Grosso modo, a estratégia de sua coordenação era ganhar 

força dentro da universidade por meio de parcerias com outros nú-

cleos de extensão e departamentos e captar os recursos em editais 

públicos. Esse empenho inicial, para reativar o Núcleo, pouco efeito 

teve sobre os professores e departamentos da universidade, mas con-

taminou alunos e alunas, que, assim como eu, tomaram para si esse 

desafio. 

 Muitos desses alunos contribuíram na concretização de 

projetos específicos, caso de Integração 2753, que envolviam turmas 

inteiras do Departamento de Artes da UFPB e por meio dos quais 

o NAC/UFPB iniciou a retomada de suas atividades como núcleo de 

pesquisa e extensão. Alguns poucos atuaram de maneira sistemá-

tica, se envolvendo não só nos projetos, mas também pensando em 

estratégias de recuperação, preservação, inteligibilidade, sistema-

2   O qual consistia na realização de mostras mensais de videoarte no NAC/UFPB, 
nas quais os materiais eram recebidos por meio de uma convocação aberta na 
internet. Ainda como parte desse projeto, esses vídeos passariam a fazer parte 
de uma mostra itinerante: um carrinho de mão com televisão e aparelho de 
DVD deslocaria e exibiria o acervo pela cidade. A intenção era criar um pólo de 
videoarte na Paraíba, incentivar a produção local e possibilitar a experimentação 
com essa mídia.

3   Integração 275 consistia na realização de exposições semestrais com a 
produção artística desenvolvida pelos alunos do Departamento de Artes da UFPB. 
Além do desenvolvimento dos trabalhos artísticos os alunos, sob a orientação de 
Marta Penner, deveriam conceber a expografia, realizar a montagem, preparar o 
material gráfico, fazer a mediação da mostra. Foram realizadas 3 edições dessas 
exposições. A esse respeito ver a reflexão DIÁLOGOS NO ENSINO DE ARTE: O 
PROJETO “INTEGRAÇÃO 275” NO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORANEA DA 
PARAÍBA escrita por Elane Teles, Thaís Catoira e Marta Penner. Disponível em: 
<http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/ceav/thais _ catoira _ pereira.pdf>. 
Acesso em: 11 jul. 2012.
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ção, aprovado no Fundo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado 

da Paraíba, que garantiu a realização no Núcleo de minicursos e ofi-

cinas voltadas à formação, reflexão e produção no âmbito das artes 

visuais durante todo o ano de 20117. 

 Essa dissertação, portanto, deve ser compreendida, por um 

lado, como expressão desse empenho coletivo em reativar e recupe-

rar o NAC/UFPB e, por outro, como desejo de, a partir dos resulta-

dos obtidos, subsidiar ações efetivas de recuperação e investimentos 

neste Núcleo por parte da UFPB e demais instituições. A pesquisa 

teve por objetivo compreender o processo de criação, atuação e de-

clínio das ações NAC/UFPB no período de 1978 a 1985, momento em 

que o Brasil vivia o complexo processo de abertura política e quando 

o sistema da arte, marcado por uma produção de caráter experimen-

tal, passava por reconfigurações nas funções de suas instituições 

culturais e transformações nos conceitos, ideias e práticas artísti-

cas. 

 Para tanto, utilizou-se, sobretudo, de fontes primárias (do-

cumentos administrativos, fotografias, jornais, projetos artísticos, 

correspondências, livros de artistas) que se encontram no acervo do 

NAC/UFPB e constituem materiais imprescindíveis para a compre-

ensão de seu surgimento e de suas ações, tendo em vista a pouca pro-

dução intelectual sobre o Núcleo. Também foram realizadas entre-

vistas com alguns dos principais envolvidos em sua criação, a saber, 

o artista Francisco Pereira Júnior, o sociólogo Silvino Espínola, e o 

ex-reitor da UFPB Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque.

 É importante destacar que o acervo, quando da realização 

da pesquisa, não possuía nenhum tipo de ordenação que auxiliasse 

na busca ou localização de documentos específicos. Também não 

7   Conferir o blog do evento: <http://artesvisuaisjp.blogspot.com.br/>. Acesso 
em: 11 jul. 2012.

soa e foi possível chamar atenção da UFPB para a precária situação 

em que se encontrava o Núcleo e o seu acervo. Essa também foi uma 

importante ação para a recuperação e visibilidade das memórias do 

Núcleo junto à comunidade e à UFPB. 

 Ainda como parte dos esforços de inteligibilidade e visibili-

dade, em 2010 iniciaram-se duas dissertações cujo objetivo era pen-

sar o NAC/UFPB a partir de duas perspectivas complementares: a 

primeira, O Núcleo de Arte Contemporânea da Paraíba (1978 – 1985), 

desenvolvida por mim junto ao programa de pós-graduação em Ar-

tes Visuais da ECA/USP, se voltava para a compreensão de seu passa-

do, pensando questões relacionadas ao seu surgimento, sua atuação 

e o declínio de suas atividades no período de 1978 a 1985. A segunda, 

Informação e Arte: Memórias e Representação do acervo do Núcleo 

de Arte Contemporânea da Paraíba, desenvolvida por Thaís Catoi-

ra, junto ao programa de pós-graduação em Ciência da Informação 

da UFPB, olhava para o NAC/UFPB no presente, preocupando-se em 

sistematizar seu acervo por meio do desenvolvimento de um modelo 

próprio de organização que possibilitasse seu estudo, classificação e 

a representação e acesso de maneira mais dinâmica.  

 Paralelamente, ocorria a luta permanente de Marta Penner 

junto a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC) 

por melhorias físico-estruturais, pela estipulação de uma dotação 

orçamentária que garantisse a manutenção do Núcleo, pelo estabe-

lecimento de políticas de memória que assegurassem a preservação 

de seu acervo, pela incorporação do NAC ao Departamento de Artes 

Visuais e seu efetivo estabelecimento como núcleo de extensão e pes-

quisa da UFPB.

 Também em 2010, após 4 anos de atuação, chegou ao fim a 

gestão de Marta Penner. No, entanto, os esforços voltados a recupe-

ração e manutenção do NAC/UFPB continuaram, como comprova o 

projeto, desenvolvido por Penner, Artes Visuais: Reflexão e Produ-

NAC COMPLETO.indd   34-35 02/08/2012   09:25:21



36
37

No segundo capítulo, O Núcleo de Arte Contemporânea da Universi-

dade Federal da Paraíba: proposta e ações (1978 – 1985), após localizar 

o surgimento do Núcleo no contexto artístico paraibano, verificou-

se, por meio da identificação, descrição e análise de sua proposta e 

das ações promovidas no intervalo de 1978 a 1985, até que ponto seu 

objetivo de atuar como um centro formador, difusor e fomentador 

da arte contemporânea na Paraíba se efetivou. Também refletiu-se 

sobre possíveis razões para a diminuição de suas atividades e trans-

formação de sua proposta a partir de 1981. 

 No terceiro capítulo, O livro de artista no NAC/UFPB, con-

siderando que, além de constituir um significativo acervo e de pu-

blicar livros de artistas, o NAC/UFPB foi responsável, em 1978, pela 

realização da primeira exposição voltada exclusivamente para li-

vros de artista no Brasil, analisou-se as ações – baseadas na tríade 

divulgação, formação de acervo e edições – do NAC/UFPB direcio-

nadas para o livro de artista no período de 1978-1985. Para tanto, ele 

foi estruturado em duas partes: na primeira, enfocou-se as ações de 

divulgação e formação de acervo. Na segunda, analisou-se o perfil 

editorial do Núcleo e as características de suas edições. 

 Por fim, resta dizer que, em um país onde poucas são as ações 

de preservação e raras são as políticas de memória, deve-se, como 

nos alertou Edgardo Antonio Vigo, em seu poema visual, “sembrar 

la memória para que no crezca el olvido”. Portanto, se esse trabalho 

contribuir, de alguma maneira, para que a história e a memória do 

NAC/UFPB não caiam no esquecimento, terá cumprido seu papel. 

existia um inventário que nos informasse sua constituição. Amon-

toavam-se em armários e caixas, numa sala com caráter mais de 

depósito que de acervo, os mais variados materiais, dentre os quais 

livros de artistas, recortes de jornais, fotografias, negativos, carta-

zes, folders, materiais de divulgação, ofícios, correspondências, pro-

postas e projetos artísticos8. Essa característica fez com que, apenas 

após identificação e análise de um volumoso conjunto de dados, fos-

sem selecionadas as informações relevantes à realização do objetivo 

proposto, a saber, compreender como se deu o processo de criação, a  

atuação e o porquê do declínio das atividades do NAC/UFPB.

 Foi também de acordo com esse objetivo que o trabalho foi 

estruturado. Desse modo, no primeiro capítulo, A criação do Núcleo 

de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba, foram 

analisadas as influências da Política Nacional de Cultura (PNC) e 

Funarte, respectivamente, na fundação e manutenção do NAC e o 

papel de Paulo Sérgio Duarte, Antonio Dias e Lynaldo Cavalcanti 

Albuquerque na criação e estabelecimento do Núcleo na UFPB. A 

hipótese aqui defendida é que seu surgimento estava diretamente 

relacionado com os objetivos e estratégias da Política Nacional de 

Cultura (PNC) e com as orientações do Ministério da Educação e 

Cultura para as universidades brasileiras durante o governo do ge-

neral Ernesto Geisel, sendo inclusive subsidiado financeiramente 

pela Funarte, um órgão federal. No entanto, o NAC/UFPB conseguiu 

colocar em prática um modelo institucional inovador no campo das 

artes visuais, sobretudo por conta das presenças do crítico de arte 

Paulo Sérgio Duarte e do artista Antonio Dias, responsáveis tanto 

pela concepção de seu modelo institucional como por sua divulgação 

na cena artística brasileira. 

 

8   CATOIRA, Thaís. Informação e arte: memórias e representação do acervo do 
Núcleo de Arte Contemporânea na Paraíba. 2012. 138 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciência da Informação), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 
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1. A Criação do Núcleo de Arte Contemporânea 
da Universidade Federal da Paraíba

1.1 Os Antecedentes 

A década de 1970 foi caracterizada pela implantação do pro-

cesso de “abertura política”, que viabilizaria a saída ‘gradual e ne-

gociada’ dos militares do controle do Estado. Como parte desse pro-

cesso, no dia 31 de dezembro de 1978 o Ato Institucional Nº 5 – que 

conferia plenos poderes de decisão aos militares sobre o corpo polí-

tico e social brasileiro – é revogado. Essa revogação, muito embora 

não implicasse na ausência do mecanismo de repressão e tortura, 

presentes até o final do regime1, configurou um importante passo na 

transição política, ‘concluída’ em 1985 com o governo do general João 

Baptista Figueiredo (1979 – 1985)2. Conforme Marcos Napolitano, 

a agenda da abertura ainda passaria por 
momentos importantes, como a reforma 
partidária, a reforma da censura, a Lei de Anistia, 
que permitiu a volta dos exilados, e as eleições 
para governadores de Estado em 1982 [...] que 
desembocaria na eleição indireta de Tancredo 
Neves em janeiro de 1985, depois do breve 
carnaval cívico protagonizado pelas massas no 
movimento ‘Diretas-Já’, em 19843.

1  Ver FICO, Carlos. Como eles agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar: 
espionagem e polícia política. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

2  NAPOLITANO, Marcos. Coração Civil: Arte, Resistência e Lutas Culturais 
durante o Regime Militar Brasileiro (1964-1980). 2011. 374f. Tese (Tese de 
Livre-Docência em História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.   

3  Ibidem, p. 6-7. 
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Isso pode ser percebido, por exemplo, na crescente partici-

pação dos artistas em duas das mais importantes instituições brasi-

leiras naquele momento, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janei-

ro (MAM/RJ) e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo (MAC/USP). Tanto num como noutro os artistas não só 

expuseram como colaboraram, propondo exposições, cursos, ações e 

atividades diversas que foram fundamentais para a reconfiguração 

dos conceitos da arte, do modelo expositivo e da atuação dessas ins-

tituições. 

Nos dois casos percebe-se a tentativa, por parte dos artis-

tas, de adequarem as políticas institucionais aos novos pensamen-

tos/práticas artísticas da arte contemporânea e, através dessa ade-

quação, contribuírem para o fortalecimento dessas instituições 

enquanto instâncias impulsionadoras de trabalhos e reflexões artís-

ticos9.

No MAM/RJ, por exemplo, em decorrência das ações e de-

mandas dos próprios artistas, foram implantadas a Unidade Expe-

rimental10, a Sala Experimental11 e os Domingos de Criação12. Do 

9   Com relação ao circuito artístico experimental no eixo Rio de Janeiro – São 
Paulo e a atuação do artistas no MAM-RJ e MAC-USP, ver JAREMTCHUK 
(2007).

10  Concebida pelos artistas Cildo Meireles, Guilherme Vaz, Luiz Alphonsus e 
Frederico Morais em 1969, tinha “o objetivo de realizar experiências envolvendo 
os níveis culturais, científicos e valorizar o tato, o olfato, a audição e a visão 
como maneiras de linguagem, pensamento e comunicação”. (JAREMTCHUK, op. 
cit., p. 48).

11  Era “um espaço reservado para trabalhos incompatíveis com o circuito 
comercial de arte”. Conforme levantamento de Dária Jaremtchuk, num intervalo 
de três anos 28 artistas expuseram na Sala Experimental, dentre os quais Emil 
Forman, Cildo Meireles, Anna Bella Geiger, Tunga, Paulo Herkenhoff, Fernando 
Cocchiarale, Sônia Andrade, Letícia Parente e Carlos Zílio ( JAREMTCHUK, op. 
cit., p. 47).

12  Organizados por Frederico de Morais no primeiro semestre de 1971, os 
Domingos de Criação aconteceram na parte externa do MAM-RJ; a cada domingo 
“colocou-se à disposição do público um tipo de material diferente. Ocorreram 
‘O domingo por um fio’, ‘O domingo de papel’, ‘O tecido do domingo’, ‘O 
domingo terra a terra’, ‘O som do domingo’ e o ‘Corpo a corpo do domingo’”. 
(JAREMTCHUK, op. cit., p. 48).

No que diz respeito ao campo das artes plásticas, a década 

de 1970 foi marcada por uma produção de “caráter eminentemente 

transgressivo, experimental e marginal4”. Grosso modo, pode-se 

considerar essa produção transgressiva por aliar questionamentos 

em torno da natureza da arte e de seu sistema (mercado, museus, 

agentes) a outros em torno do contexto cultural, social e político 

brasileiro. Experimental pela multiplicidade de conceitos, mate-

riais e suportes (dentre os quais livros de artistas, vídeos, fotogra-

fias, xerox etc.) utilizados em sua produção. Marginal por diversos 

artistas privilegiarem outros espaços e circuitos para a circulação 

de seus trabalhos.

Essa também foi uma década de exposições paradigmáti-

cas5 não só pelo caráter experimental e multimídia dos trabalhos 

apresentados, mas também por expressarem as significativas mo-

dificações nas funções e conceitos dos próprios museus. Conforme 

Dária Jaremtchuk, os artistas experimentais brasileiros, através 

de suas ações, tornaram “o museu um modelo cultural combatido”6, 

e através de seus trabalhos colocaram “em suspensão o paradigma 

expositivo tradicional”7 sem, no entanto,  

combaterem as instituições artísticas, como 
fizeram seus pares norte-americanos e 
europeus, por exemplo. Ao contrário, buscaram 
o fortalecimento do sistema porque inexistia um 
modelo consolidado e fortemente estabelecido 
no país. Se houve críticas, estas foram dirigidas 
à debilidade, à falta de políticas culturais e ao 
controle das instituições pelo regime militar8

4   FERREIRA, Glória; TERRA, Paula. Situações. In: FUNDAÇÃO CASA FRANÇA-
BRASIL. Situações: Arte Brasileira anos 70. Catálogo . Rio de Janeiro: Fundação 
Casa França-Brasil, 2000, p. 6. 

5   Dentre as quais destacam-se Do corpo a terra (1975), organizada por Frederico 
Morais em Belo Horizonte, as JACs (Jovem Arte Contemporânea) promovidas por 
Walter Zanini no MAC-USP e as exposições realizadas na Sala Experimental do 
MAM-RJ. Ver: FERREIRA; TERRA (2000).

6   JAREMTCHUK, Dária. Anna Bella Geiger: passagens conceituais. São Paulo: 
Edusp; Belo Horizonte: C/Arte, 2007, p. 39. 

7   Ibidem.

8   Ibidem.
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suas principais ações (1978 – 1981) e tem o declínio de suas atividades 

(1982 – 1985).    

De acordo com a documentação, o NAC/UFPB foi criado para 

suprir “a defasagem existente entre o avanço científico e tecnológico 

da UFPB e sua área cultural”16. Nesse sentido, o então reitor Lynaldo 

Cavalcanti Albuquerque “dotou o espaço universitário de um órgão 

que pretend[ia], na sua ação, completar o elenco das atividades do 

ensino, da pesquisa e da extensão”17, informação confirmada por Al-

buquerque em entrevista à autora: 

Na Universidade (UFPB), já funcionavam 
núcleos de pesquisa na área de alimentos e 
energia, se formavam outras áreas tecnológicas 
vocacionadas para a pesquisa. Precisávamos 
dar uma estrutura aos órgãos que substituíram 
a pesada estrutura da COEx (Coordenação de 
Extensão Cultural) e atuariam nas áreas de 
pesquisa e extensão cultural18.

A partir dessa justificativa formulam-se as questões: por 

que era importante ou necessário suprimir “a defasagem existente 

entre o avanço científico e tecnológico da UFPB e sua área cultu-

ral”?, por que o esforço em se equiparar o campo cultural, através da 

criação de núcleos de extensão voltados para a arte e a cultura, ao 

científico e tecnológico?, por que a cultura se torna relevante dentro 

da universidade? Seria essa uma demanda exclusiva da UFPB, fruto 

das concepções progressistas do reitor Albuquerque, ou uma tendên-

cia recorrente e própria da conjuntura política e das universidades 

16  LUCENA, Iveraldo. Apresentação do ALMANAC.  In: NÚCLEO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. ALMANAC: 
setembro de 1978 a fevereiro de 1980. João Pessoa: NAC/UFPB-Funarte, 1980. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.

17   Ibidem.

18  ALBUQUERQUE, Lynaldo Cavalcanti. Lynaldo Cavalcanti Albuquerque: 
entrevista [jun. 2010]. Entrevistadora: Fabricia Cabral de Lira Jordão. 2010. 
E-mail. Entrevista concedida para a pesquisa em tela.

mesmo modo, o MAC/USP, com direção do professor Walter Zanini, 

“contava com o apoio de um grupo de artistas atuantes que contri-

buiu para dinamizar a agenda de eventos e para sintonizar as mos-

tras com os anseios do meio”, como demonstram as exposições JACs, 

Prospectiva e Poéticas Visuais.13 

Também nesse momento, aliado a uma vertiginosa institu-

cionalização e dinamização do setor cultural através da interven-

ção e do mecenato estatal, em razão da mobilização e articulação 

dos próprios artistas, insatisfeitos com circuito tradicional da arte 

e com suas inadequações e restrições às produções experimentais, 

temos o estabelecimento de novos circuitos. 

Surgem alguns espaços importantes, que exerceram “de 

fato uma atuação crítica em diversas cidades”14, como o Museu de 

Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso, 

em Cuiabá, sob a direção dos artistas Aline Figueiredo e Humberto 

Espíndola, do Espaço N.O., fundado em Porto Alegre pelo grupo de 

artistas do Nervo Ótico, a Escola de Artes Visuais (Parque Lage), 

no Rio de Janeiro, sob a gestão do artista Rubens Gerchman. Além 

desses, e propiciados pelo aquecimento do mercado de arte, diversos 

espaços privados são criados, como a Petite Galerie, a Galeria Paulo 

Bittencourt, a Galeria Global e Collection, as duas primeiras no Rio 

de Janeiro e as últimas em São Paulo15. 

É justamente durante o complexo processo de distensão 

(1978-1985), permeado por transformações políticas, culturais e so-

ciais, de reconfiguração do sistema da arte e reposicionamento dos 

artistas brasileiros, que o Núcleo de Arte Contemporânea da Univer-

sidade Federal da Paraíba (NAC/UFPB) é criado (1978), desenvolve 

13   JAREMTCHUK, 2007.

14   FERREIRA; TERRA (2000), p. 8.

15   Ibidem. 
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Segundo hipótese desenvolvida por Vanderli Maria da Sil-

va23, os militares, durante o mandato do general Geisel, perceberam 

que, para atingir tanto as mudanças profundas e necessárias quanto 

os objetivos desejados, não bastaria investir em questões econômi-

cas e de segurança, por suas inerentes instabilidades, nem apenas 

reprimir e coagir opositores, tarefa infindável; seria imprescindível 

se obter um consenso amplo e duradouro que 

além de permitir a legitimação das medidas 
imediatas do governo em áreas como a da 
economia e da política, legitimasse as ações 
do Estado em todos os campos da vida social 
e favorecesse uma progressiva transformação 
qualitativa da sociedade. Por isso, a busca de 
tal consenso não deveria ocorrer apenas por 
meio da exaltação dos sucessos obtidos na área 
econômica, por exemplo. O consenso devia 
se dar, principalmente, em torno de valores 
culturais, no sentido amplo do termo, ou seja, de 
visões de mundo que orientassem as ações da 
maioria da população24.

Desse modo, durante o governo Geisel, o campo cultural as-

sume uma posição estratégica como instrumento de disseminação 

do almejado consenso, informado nos valores e padrões de compor-

tamentos considerados mais adequados pelo regime, passando a ser 

percebido como um importante elemento na “conquista e manuten-

ção dos ‘objetivos nacionais’ de segurança e desenvolvimento25”.

Na área cultural, tais objetivos seriam obtidos através de 

“uma padronização cultural que resultasse numa reorganização 

profunda da sociedade26”; para tanto a cultura seria explorada en-

23  Vanderli Maria da Silva (2001) defende que foi, sobretudo, a doutrina da ESG 
que informou a estratégia de investimentos na área cultural durante o governo 
Geisel. 

24   Ibidem, p.150-151. Grifos da autora.

25   Ibidem, p.145.

26   Ibidem, p. 146.

brasileiras durante a década de 1970? 

Ao longo dos anos 1970 temos o agravamento da crise de 

legitimidade do regime político, anunciada nos protestos de 196819 

e explicitada nas eleições de 1974 com a ampliação da bancada do 

Movimento Democrático Brasileiro20. A crise do modelo econômi-

co, aliada ao aumento do processo inflacionário, do endividamento 

externo e da crescente estatização da economia nacional, agravou 

ainda mais a tensão na base de sustentação do regime. Crescem os 

movimentos e mobilizações sociais, a sociedade civil se reorganiza, 

as críticas ao regime se exacerbam21. Diante do desgaste social e da 

ineficiência de suas políticas, o regime “busca por políticas social-

mente mais abrangentes e operacionalmente mais eficazes”22, sobre-

tudo a partir do governo do general Ernesto Geisel (1974 – 1978). 

19  No ano de 1968 ocorreu uma intensificação de manifestações contra o governo 
militar: em março, marchas e protestos organizados pelo movimento estudantil 
culminam com na morte de um estudante no Rio de Janeiro; em abril ocorre a 
greve dos metalúrgicos de Contagem (MG); em junho é realizada uma grande 
manifestação, a Passeata dos 100 mil; em julho ocorre greve dos metalúrgicos 
de Osasco (SP) e tropas militares invadem a Universidade de Brasília culminando 
com a prisão de diversos estudantes e a demissão de professores. Temos 
também o acirramento dos confrontos entre as organizações paramilitares de 
direita (como Comando de Caça aos Comunistas – CCC) e a guerrilha (Aliança 
Libertadora Nacional e a Vanguarda Popular Revolucionária). Ver SILVA, Vanderli 
Maria. A construção da política cultural no regime militar: concepções, diretrizes 
e programas (1974-1978). 2001. 211 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2001, p. 49-53. 

20      Diferentemente das demais eleições parlamentares, na de 1974 a Arena 
(partido do governo) teve sua bancada reduzida de 69 para 59 senadores e de 
223 para 199 deputados; já o MDB (partido de oposição) passou de 7 para 20 
senadores e de 87 para 165 deputados. Nas assembléias legislativas estaduais a 
oposição também conquistou a maioria dos cargos nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas e Acre. Com esse resultado, 
o MDB poderia impedir a aprovação de emendas constitucionais propostas pelo 
governo. Ver SILVA, ibidem, p. 77-80.

21      FALCÃO, Joaquim Arruda. Política Cultural e Democracia: a preservação do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. In: MICELI, Sergio (Org). Estado e 
Cultura no Brasil. São Paulo: DIFEL, 1984.

22   Ibidem, p. 31.
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Ainda conforme Fico, matrizes ideológicas do Estado Novo 

(1937 – 1945) – tais como “valorização da mistura racial, crença no 

caráter benevolente do povo, enaltecimento do trabalho, uma cer-

ta ideia de nação baseada nos princípios de coesão e cooperação” 31 

– foram apropriadas e ressignificadas pela ditadura militar para a 

conscientização e construção de uma identidade nacional compatí-

vel com os interesses do regime. 

No plano simbólico também se percebe a apropriação, pelo 

regime militar, de matrizes ideológicas do Estado Novo, sobretudo a 

concepção nacionalista da cultura brasileira32 através da ideia do na-

cional-popular, com a diferença de que à busca e defesa da identidade 

nacional acrescenta-se o discurso anticolonialista e antiimperialis-

ta, visando “contrabalançar o risco de descaracterização embutido 

na modernização do país e na ampliação descontrolada do mercado 

cultural, onde era forte a presença de interesses multinacionais”33. 

Portanto, pode-se considerar que a noção de identidade bra-

sileira proposta durante esse período também se “articula dentro da 

lógica de se opor resistência à invasão da cultura estrangeira que 

chega através da expansão dos meios de comunicação de massa”34 

que, paradoxalmente, era incentivada pelo Estado. Essa adesão ao 

nacionalismo cultural, segundo Marcos Napolitano, foi o que possi-

bilitou que setores opostos ideologicamente convergissem num pon-

to: “a necessidade da defesa da ‘cultura nacional’ e da ‘valorização 

do produto brasileiro’”35.

31  FICO, 1997, p. 34.

32  Ibidem.

33  BOTELHO, Isaura. Romance de Formação: Funarte e política cultural (1976-
1990). Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2000, p. 41.

34      CALABRE, Lia. Intelectuais e Política Cultural: o Conselho Federal de Cultura. 
Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/
FCRB _ LiaCalabre _ Intelectuais _ e _ PoliticaCultural.pdf>. Aceso em: 13  out. 
2011.

35  NAPOLITANO, 2011, p. 221.

quanto instrumento educativo, ou seja, a intervenção do Estado 

no setor cultural tinha “um caráter pedagógico: visava educar o 

povo”27. 

O pesquisador Carlos Fico, em Reinventando o otimismo..., 

demonstra como os militares, por se julgarem superiores a socieda-

de civil, se atribuíam uma “missão civilizadora” e um papel de “edu-

cador” e “formador de cidadãos”, desenvolvendo, durante todo o re-

gime, inúmeras estratégias de caráter pedagógico que tinham por 

objetivo educar o povo28. Imbuídos dessa crença, os militares preten-

diam, através da intervenção no campo cultural, cuja exploração 

era considerada estratégica para a segurança do país, solidificar o 

‘caráter nacional’ (consenso) e, como argumenta Silva29, preparar a 

população para a democracia vindoura:

A preservação de determinados valores, 
sobretudo aqueles considerados garantidores 
da coesão social e da manutenção de objetivos 
tidos como comuns, era considerada fator de 
segurança nacional. Já o desenvolvimento 
[do país] exigia a promoção de novos ‘traços 
culturais’, sobretudo aqueles considerados 
adequados à nova ordem econômica, política 
e social que se pretendia instalar no país [com 
a instalação da democracia]. Assim, ao que 
parece, não se tratava de apenas tentar obter 
um reconhecimento e consentimento imediato 
aos atos do governo militar em vigor, mas sim 
de, através da internalização de determinados 
valores, atitudes e comportamentos, tentar 
alcançar a adesão da maioria da sociedade a 
uma nova ordem social regida por princípios 
considerados fundamentais à peculiar e autêntica 
‘democracia brasileira’ preconizada pelo regime30.

27   Ibidem, p. 133.

28  FICO, Carlo. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário 
social no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997.

29  SILVA, 2001, p. 144.

30  Ibidem, p. 134.
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dade de criação. Pretendia, “através da normatização da esfera 

cultural”39, defender e valorizar a cultura nacional, incentivar a pro-

dução, dinamizar o campo de trabalho e fortalecer a área40.

Apesar da evidente contradição – uma vez que por meio da 

força normativa de leis, portarias e decretos o Estado pretendia re-

gular, disciplinar e organizar, coercitivamente, “os produtores, a 

produção e a distribuição dos bens culturais”41 – essa estratégia, ao 

abrir campos de trabalho nos quadros profissionais de instituições 

culturais federais e  viabilizar por meio do mecenato estatal diver-

sas propostas artísticas, conseguiu angariar produtores culturais, 

artistas e intelectuais arredios ao regime42. 

Para Flora Süssekind, a PNC surge como a terceira e última 

estratégia de política cultural durante a ditadura civil-militar43, 

sendo antecedida por uma violenta política de supressão – instaura-

39  ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 
1985 apud SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários & 
retratos. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004, p. 39.

40  BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Política Nacional de 
Cultura, Brasília: MEC, 1975 apud SILVA 2001.

41  Ibidem.   

42  Essa questão será retomada e aprofundada no tópico 1.3 desse capítulo. 

43  O termo ditadura civil-militar foi utilizado por  Carlos Fico na análise que 
realizou sobre a historiografia da ditadura brasileira em Além do Golpe, onde 
apresentou as teses de René Armand Dreifuss e Daniel Aarão Reis Filho. 
Dreifuss descreveu em detalhes as atividades das organizações empresariais 
Ipes (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) e Ibad (Instituto Brasileiro de 
Ação Democrática), que teriam promovido uma campanha ideológica contra o 
governo Goulart e apoiado o golpe como meio para alcançar objetivos financeiro-
industriais multinacionais. O golpe seria a “culminância de um movimento civil-
militar”. Daniel Aarão Reis Filho enfatizou que o golpe reforçaria a “hegemonia do 
capital internacional”, ponderando, porém, a capacidade do Ipes/Ibad de conduzir 
o processo histórico. Sendo assim, Fico reconheceu o “golpe civil-militar”, 
mas entendeu, contudo, que “não se pode descurar da crescente militarização 
posterior do regime”, com a progressiva institucionalização do aparato repressivo 
e sucessivas levas de militares assumindo cargos em agências governamentais. 
Teria sido implantado no Brasil, portanto, um “regime militar” (ou ditadura 
militar). Os termos justificados pelo historiador foram adotados nesta pesquisa. 
Sobre o referido tema, ver: FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias 
sobre 1964 e a ditadura militar. Rio de Janeiro: Record, 2004, p.38. Meus 
agradecimentos a Caroline Saut Schroeder por compartilhar comigo o conceito e 
discuti-lo..  

Será justamente a ênfase nacionalista e o apoio ao produto 

nacional a tônica que guiará a intervenção do Estado no campo cul-

tural durante o governo Geisel. Essa intervenção será legitimada e 

viabilizada através da Política Nacional de Cultura (PNC), lançada 

em 1975 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), que procurava 

fornecer ao governo mecanismos de controle, fomento e adequação 

do campo cultural aos interesses do regime36. 

A PNC, além de ser um importante instrumento de difusão 

dos valores e ideais do governo militar entre a população brasileira, 

segundo Sergio Miceli, promoveu uma vertiginosa institucionaliza-

ção e reorganização da área cultural, com a criação ou reformulação 

de várias instituições e órgãos, representando o ponto culminante 

de um processo de expressivos investimentos, por parte do governo 

federal, no campo cultural37. 

Pode-se considerar esses investimentos no campo cultural 

como uma tentativa de aproximação, por parte do regime, da classe 

média e do conjunto de oposição38, já que a cultura era um impor-

tante instrumento de resistência e de atuação para os opositores e 

formadores de opinião. 

Para maximizar a adesão de setores da oposição o Estado 

procurou, através do documento da PNC, deixar claro que não iria 

adotar qualquer forma de controle/dirigismo ou limitar a liber-

36  SILVA, 2001, p. 109.

37  MICELI, 1984.

38  O conjunto de oposição, expresso na resistência cultural ao regime, não 
configurava uma massa homogênea, tendo em seu interior vertentes ideológicas 
divergentes e até mesmo opostas, como esquadrinhou Marcos Napolitano (2011): 
“no contexto entre os anos 1960 e 1970, a resistência cultural ao regime militar 
foi protagonizada por quatro variáveis ideológicas, agrupando os seguintes 
atores: liberais, comunistas, movimentos contraculturais e Nova Esquerda. 
As quatro correntes protagonizaram alianças e dissensos, expressando visões 
diferenciadas e muitas vezes conflitantes sobre o papel das artes e da cultura 
na oposição ao regime, que vai além da visão homogênea e idealizada da noção 
generalizante de ‘resistência democrática.”
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dez anos, e num momento de distensão, a reformulação da antiga po-

lítica cultural de repressão dirigida ao público universitário, sobre-

tudo estudantes e professores. 

Assim sendo, através de diretrizes presentes no documen-

to da PNC, elaborou-se para as universidades brasileiras uma nova 

estratégia de aproximação que contemplava a contratação de pro-

fessores demitidos por conta de divergências políticas, concessão 

de bolsas de estudos e pesquisas, incentivo a publicações, criação de 

núcleos de extensão, financiamento de projetos e pesquisas voltados 

para a cultura, criação de cursos para a profissionalização de produ-

tores culturais e equipes técnicas, dentre outros. 

Desse modo, não podemos compreender a criação do NAC/

UFPB como sendo uma demanda exclusiva do reitor Albuquerque, 

nem de maneira dissociada e autônoma das ações fomentadas pelo 

MEC, uma vez que as universidades estavam subordinadas às suas 

diretrizes, que por sua vez estavam subordinadas às políticas – e, 

consequentemente, aos interesses e objetivos – do regime militar 

para a Educação e Cultura. 

Muito embora seja inegável, como tentaremos demonstrar, 

que se por um lado a criação do NAC/UFPB foi possibilitada por uma 

conjuntura político-cultural extremamente favorável, aliada à atu-

ação fundamental de determinados atores, e se inseriu num proces-

so maior de transformações por que passava a UFPB ao longo da dé-

cada de 197049, por outro, estava em consonância com uma tendência 

nacional de valorização do campo cultural como um meio de difusão 

de conteúdos políticos e ideológicos tanto pelo conjunto de oposição 

quanto pelo regime militar. 

49  Ver FORMIGA, Zeluíza da Silva; LIMEIRA, Maria das Dores. UFPB: Implicações 
Políticas e Sociais de sua História. Boletim UFPB-NDIHR, João Pessoa, n. 11, 
1986. 

da com o AI-5 – em que eram recorrentes demissões, perseguições e 

prisões por motivos ideológicos44. Conforme a autora, 

Não se trata simplesmente de reprimir seus 
opositores ou de tirar-lhes a maior parte do 
público [...] e as palavras de ordem passam 
a ser cooptação e controle sobre o processo 
cultural. Crise econômica desde 1973, derrota 
eleitoral em 1974, os escândalos das mortes de 
Vladimir Herzog em 1975 e de Manoel Fiel Filho 
em 1976 no DOI-COD em São Paulo, perda de 
apoio de parte significativa do empresariado e 
da opinião pública em geral: no Governo Geisel 
[...] tornam-se mais importantes, portanto, as 
alianças capazes de mobilizar a opinião pública. 
E estratégia mais ousada, assiste-se, no Governo 
Geisel, à tentativa de programar, estabelecer 
por meio de uma Política Nacional de Cultura os 
rumos da produção intelectual do país45.

Nesse processo, as universidades, como um dos principais 

agentes na formação e produção intelectual do país, bem como na 

transmissão de ideias e valores, sobretudo junto a classe média e 

ao conjunto de oposição, tinham um papel importante na PNC, que, 

através do fomento a vertentes culturais específicas e estratégicas 

nas universidades federais, buscou promover um consenso em torno 

de seus valores e ideais, exercer certo controle, cooptar e/ou se apro-

ximar de estudantes, artistas, professores e intelectuais.

Considerando-se que na década de 1960 o regime militar, 

ao subestimar o movimento estudantil em sua estratégia cultu-

ral, possibilitou a formação de uma organização “politicamente 

perigosa”46, “com maior força de pressão política”47 e com “clara dis-

posição de luta”48, era de fundamental importância agora, passados 

44  SÜSSEKIND2004, p. 28. 

45  Ibidem, p. 37-38. 

46  SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política, 1964-69. In: O pai de família e outros 
estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978 apud SUSSEKIND, 2004, p. 28. 

47  SÜSSEKIND, 2004, p. 26. 

48  Ibidem, p. 26.
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posições, congresso, seminários, concursos, entre outros o regime 

militar procurou direcionar/potencializar o alcance e a penetração 

de determinados valores e simultaneamente se aproximar de produ-

tores culturais, artistas, professores e estudantes. 

Assim sendo, o documento da PNC destacava em suas nor-

mas de ação um sistema de cooperação entre o MEC e as universida-

des a fim de que estas promovessem, através de pesquisa e estudos, 

ações de fomento e difusão da ‘cultura brasileira’ nas suas diversas 

linguagens, e contribuíssem para a formação e profissionalização 

dos produtores, técnicos e agentes culturais50. 

Na UFPB, essa cooperação foi implementada ao longo da 

gestão de Albuquerque que, além investir na profissionalização da 

área cultural com a criação dos cursos de licenciatura em Educação 

Artística, com habilitações em música, artes plásticas, teatro e ba-

charelado em música, criou quatro núcleos de extensão e pesquisa 

voltados para arte e cultura51: o Núcleo de Documentação Cinemato-

gráfica (NUDOC), o Núcleo de Produção e Pesquisa da Cultura Popu-

lar (NUPPO), o Núcleo de Teatro Universitário (NTU) e o Núcleo de 

Arte Contemporânea (NAC).

Os referidos núcleos deveriam, na área de sua incumbência, 

promover pesquisas, cursos, estudos, levantamentos, documentação e 

formação de acervo, fomentar a produção, difusão e integração da cul-

tural local, regional e nacional, abrir um campo de atuação e capaci-

tação para os profissionais. Logo, através deles a UFPB implementou 

vários componentes presentes no documento da PNC52,  dentre os quais 

destacamos:  

50  Política Nacional de Cultura. Brasília: Departamento de Documentação e 
Divulgação/MEC, 1975, p. 40-42 apud SILVA, 2001. 

51  ALBUQUERQUE, 2010.

52  BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Política Nacional de 
Cultura, Brasília: MEC, 1975 apud SILVA, 2001. 

Também se torna necessário esclarecer que não julgamos 

que o NAC/UFPB surgiu exclusivamente de uma demanda gover-

namental ou como parte de uma estratégia claramente definida e 

arquitetada do governo Geisel, via PNC e implementada através do 

MEC, para as universidade brasileiras. A PNC, além do caráter am-

bíguo que favorecia interpretações variadas, fornecia diretrizes, e 

não ações ou programas específicos, cabendo às universidades a sua 

interpretação e a decisão de como implementá-las.  

Portanto, para compreendermos a criação do NAC/UFPB se 

faz necessário, primeiramente, entendermos as políticas públicas 

que em certa medida o viabilizaram, especificamente a PNC. As dis-

cussões entre os pontos de contato da PNC e a UFPB que interessam 

a essa pesquisa se expressam tanto na criação como na manutenção 

do NAC/UFPB. Nesse sentido, é fundamental compreendermos o mo-

delo específico das políticas culturais, sobretudo no que diz respeito 

ao mecenato oficial promovido através da PNC via Fundação Nacio-

nal de Arte (Funarte), para as artes plásticas e o papel que cabia às 

universidades no desenvolvimento e implementação das políticas 

culturais durante o governo do general Geisel. 

A partir do entendimento desses dois aspectos será possível 

delinear possíveis motivações institucionais, além das proclamadas 

‘louváveis ações progressistas’ do reitor Albuquerque, que justifi-

quem a criação do NAC pela UFPB e sua manutenção pela Funarte.

1.2 PNC e UFPB

Na implementação da PNC, as universidades tiveram um 

importante papel tendo em vista que através da introdução na gra-

de curricular de conteúdos, cursos e pesquisas relacionados com a 

área cultural, bem como do fomento a espetáculos, concertos, ex-
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d) Implementar as artes plásticas59, por implementar en-

tenda-se “o aumento da pesquisa nesse campo, por meio de labora-

tórios de criatividade e a correspondente comunicação das novas 

tendências”60, diretriz que foi implementada com a criação do NAC. 

Portanto, pode-se concluir que não foram apenas a defasa-

gem no campo das artes em relação ao avanço científico e tecnológi-

co e as concepções progressistas que levaram o reitor Albuquerque a 

dinamizar o setor cultural da UFPB e criar o NAC e os demais núcle-

os de extensão. Essas ações estavam em consonância com as propos-

tas do regime militar expressas nas orientações do MEC, via PNC, 

para as universidades brasileiras, que no limite visavam conduzir, 

controlar e refrear possíveis ações, no campo cultural, contrárias 

aos propósitos do regime naquele momento: garantir uma transição 

política controlada, sem riscos de ‘retrocessos’ e de acordo com a 

ideia e ‘especificidades’ da ‘democracia’ que os militares pretendiam 

imprimir à realidade brasileira. 

O apoio da UFPB às políticas militares vinha ocorrendo, as-

sim como aconteceu com diversas universidades brasileiras, desde o 

Golpe de 1964, quando o reitor Mário Moacyr Porto foi sumariamen-

te substituído pelo interventor capitão-médico Guilardo Martins 

Alves. O capitão Alves rapidamente instituiu uma Comissão de In-

vestigações (CI) e instalou, permanentemente, uma Assessoria Es-

pecial de Segurança e Informação (AESI)61, iniciando o “expurgo e 

59  Componentes básicos da Política Nacional de Cultura reproduzidos em Arte 
em Revista, São Paulo, v. 2, n. 3 [Questão ”o popular”], mar. 1980. São Paulo: 
Kairós, 1980, p. 6.  

60  Ibidem.

61  Não pode deixar de ser registrado que a UFPB foi a primeira universidade 
brasileira a instalar uma AESI em seu campus, servindo de modelo para as 
demais. A esse respeito, ver o relatório Assessoria Especial de Segurança e 
Informação in UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 1974, um ano decisivo: 
relatório geral das atividades da U.F.Pb. Reitorado de Humberto Costa da Cunha 
Nóbrega. João Pessoa: UFPB, 1975, p. 129-130. 

a) Apoio direto e acompanhamento das fontes culturais 

regionais, representadas, sobretudo, pelas atividades artesanais e 

folclóricas53 por meio da atuação do NUPPO, que se voltava sobretu-

do para a cultura popular paraibana; a UFPB procurou preservar e 

ampliar o acervo de artesanato e a catalogação dos seus produtores; 

mapear as manifestações culturais do Estado da Paraíba; promover, 

através de discussões acadêmicas, o estudo das diversas manifesta-

ções culturais e folclóricas; organizar encontros entre os produtores 

culturais, de diversas regiões, voltados para essa área54.

b) Apoio à produção teatral (criação, circulação e 

consumo)55: com a criação do NTU e a construção do Teatro Lima 

Penante, a UFPB ofereceu capacitação, através de oficinas e cursos, 

a atores, diretores, iluminadores, cenógrafos etc. Disponibilizou o 

Teatro para que produtores, atores e técnicos das artes cênicas pu-

dessem utilizá-lo como laboratório de suas experimentações e monta-

gens cênicas56. 

c) Apoio à produção cinematográfica57: com criação do NUDOC, 

a UFPB revigorou a área cinematográfica local através do fomento a 

produção de documentários e filmes, da compra de equipamentos, da 

construção de um laboratório especializados, da realização de cursos e 

eventos; além de difundir a produção fílmica paraibana através de con-

vênios com instituições internacionais, principalmente da França58.

53  Componentes básicos da Política Nacional de Cultura reproduzidos em Arte 
em Revista, São Paulo, v. 2, n. 3 [Questão ”o popular”], mar. 1980. São Paulo: 
Kairós, 1980, p. 6.

54  ALBUQUERQUE, 2010.

55  Componentes básicos da Política Nacional de Cultura reproduzidos em Arte 
em Revista, São Paulo, v. 2, n. 3 [Questão ”o popular”], mar. 1980. São Paulo: 
Kairós, 1980, p. 6.  

56  ALBUQUERQUE, 2010.

57  Componentes básicos da Política Nacional de Cultura reproduzidos em Arte 
em Revista, São Paulo, v. 2, n. 3 [Questão ”o popular”], mar. 1980. São Paulo: 
Kairós, 1980, p. 6.  

58  ALBUQUERQUE, 2010.
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Ainda segundo Scocuglia66, as demonstrações de “apreço 

e proximidade com o regime militar67” podem ser percebidas, por 

exemplo, na escolha “do Coronel Jarbas Passarinho, [como] patrono 

de várias turmas da UFPB, na concessão do título de Doutor Hono-

ris Causa ao presidente Marechal Castelo Branco e na assinatura de 

um documento de apoio à Revolução de 1964 por mais de 150 professo-

res68”. Outra demonstração da anuência foi a nota emitida pelo reitor 

Guilardo Martins Alves69, em 17 dezembro de 1968, na qual expres-

sava “efetivo apoio” ao AI-5 que, nas suas palavras, “se tornou não 

apenas uma exigência da hora presente, mas um verdadeiro corpo 

de doutrina das aspirações políticas e morais do povo brasileiro70”.

Assim, “a comunidade acadêmica em sua esmagadora maio-

ria silenciou”71 as vozes que discordaram da adesão da UFPB ao Gol-

pe e o consideram uma violência à democracia e ao povo brasileiro, 

e as pessoas que ousavam emitir tais vozes foram perseguidas, pre-

sas e demitidas, sobretudo após a implantação do AI-5 e do Decreto-

Lei 47772, em 1969, quando a repressão se instalou com todo rigor na 

UFPB. 

66  SCOCUGLIA, 2009. 

67  Ibidem, p. 178.

68  Ibidem. 

69  O Capitão Guilardo Martins Alves permaneceu como interventor da UFPB 
de 14 de abril a 22 de junho de 1964, data em que o Conselho Universitário, 
sem “qualquer manifestação de repúdio ou estranheza” pela destituição do 
Reitor Moacyr Porto, elegeu-o novo reitor da UFPB com 21 dos 23 votos. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. 20 Anos da Anistia: A Retratação da 
UFPB. João Pessoa: Editora da UFPB, 1999, p. 29. 

70  SCOCUGLIA, 2009.

71  Depoimento de Francisco de Paula Barreto Filho, vítima das punições 
disciplinares da UFPB em 1969. In: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. 20 
Anos da Anistia: A Retratação da UFPB. João Pessoa: Editora da UFPB, 1999, p. 
54. 

72  Durante a ditadura, na tentativa de controlar o que se passava nas 
universidades brasileiras foram instituídas diversas leis, dentre as quais a mais 
severa foi o Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro de 1969,  o qual, conforme 
João Otávio de Barros Júnior, “punia com demissão, proibição de contratação, 
expulsão, impedimento de matrícula e banimento do país, no caso de estrangeiro, 
qualquer ato de professor, funcionário e aluno que tivesse caráter reivindicatório, 
grevista ou político” (: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA1999, p. 29).

patrulhamento ideológico”62 dentro da UFPB. Segundo Afonso Celso 

Scocuglia, em 27 de abril de 1964

foi instituída a Comissão de Investigações da 
UFPB e iniciaram-se inquéritos sumários, sigilosos 
e sem nenhum direito de defesa aos acusados. 
Alguns professores já estavam detidos, em razão 
de suas atividades políticas [...]. Funcionários 
“nacionalistas” foram dispensados, assim 
como admiradores do ex-reitor [...] Sucederam-
se arbitrariedades. Programas, currículos e 
bibliografia, especialmente nas disciplinas ligadas 
à sociologia, à política e à economia, sofreram 
devassas e foram alterados  [... ] Feita a ‘limpeza’, 
retirados os ‘estorvos subversivos’, a intervenção 
na UFPB pode se processar com desenvoltura.63

Passado o momento inicial da ‘extirpação’ de vários ‘agen-

tes subversivos’, uma parcela considerável da UFPB aderiu ao Gol-

pe. Essa adesão não ficou circunscrita aos altos funcionários, geral-

mente ocupando cargos por indicação dos militares – como Reitor, 

Membros dos Órgãos de Direção e do Conselho Universitário, Dire-

tores de Unidades etc. –; uma parcela significativa de alunos, funcio-

nários e professores “não esboçaram, durante a instalação do golpe, 

resistência, nem à dominação nem à sujeição; como era de esperar, 

adaptaram-se rapidamente à nova ordem [...]”64, muitos foram inclu-

sive “premiados com cargos ou gratificações65” pelo apoio e delação 

de colegas. 

62  GOMES, Maria José Teixeira Lopes. A ditadura na Universidade Federal da 
Paraíba. In: GUERRA, Lúcia de Fátima; FERNANDES, David (Org.). UFPB 50 
Anos. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2006, p. 52.

63  SCOCUGLIA, Afonso Celso. Populismo, Ditadura e Educação: Brasil/Paraíba, 
Anos 1960. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2009, p. 131. 

64  GOMES in GUERRA; FERNANDES, 2006, p. 53. 

65  Ibidem.
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opção política, decidiram tomar a dianteira e, por 
iniciativa própria, exercer o arbítrio, impor sua 
intolerância, punir os que achavam incomodar, 
pelo simples fato de discordarem77. 

Nesse contexto, é importante destacar que entre os esta-

dos nordestinos, a Paraíba ofereceu uma das menores resistência ao 

Golpe de 1964, a ponto de sua capital, João Pessoa, possuir bairros em 

homenagem aos generais presidentes, como é o caso dos bairros Cas-

telo Branco, Geisel e Valentina Figueiredo (em homenagem a mãe 

do general João Baptista Figueiredo). Portanto, deve-se considerar 

a postura colaborativa da UFPB como um procedimento recorrente 

nos diversos órgãos e instituições públicas paraibanas. 

A fidelidade da UFPB ao regime se expressa também nas polí-

ticas e reformas educacionais implementadas no período de 1964 a 1979, 

em conformidade com as propostas dos militares. Assim, por exem-

plo, percebe-se um “crescimento acentuado das áreas tecnológicas e 

biocientífica78”, em detrimento da área humanística, como propunha 

a pedagogia tecnicista do governo pós-1964, nos três reitorados que 

abarcaram o período de regime ditatorial brasileiro, a saber: Guilardo 

Martins Alves (1964 – 1971), Humberto Carneiro da Cunha Nóbrega (1971 

– 1975) e Lynaldo Cavalcanti Albuquerque (1975 – 1979).

Do mesmo modo, as reformas modernizadoras empreendi-

das pelos referidos reitores estavam em concordância com o proje-

to de reformulação proposto pelo acordo MEC-USAID, que buscava 

adequar a tríade educação, política desenvolvimentista do Estado 

militar e o modelo educacional privatista/empresarial americano. 

77  Ibidem, p. 33. Em 1999 a UFPB, através da Resolução N° 16/99, revogou 
todas as punições aplicadas a alunos, ex-alunos, professores e funcionários 
durante a ditadura e fez uma retratação institucional perante todos os que foram 
punidos nesse período.

78  SCOCUGLIA, 2009, p. 129.

De acordo com o parecer de João Otávio de Barros Júnior73 

baseado no Decreto-Lei 477/69, o Conselho Universitário homologou, 

por unanimidade de votos, o pedido do Reitor Guilardo Martins Al-

ves de severas e irreversíveis punições disciplinares contra alunos e 

professores pelas ‘atividades subversivas’ que vinham desenvolven-

do na UFPB74. 

Documentos oficiais75 dão conta da exoneração, não renova-

ção de contratos e/ou não pagamento de salários de 29 professores 

e do impedimento de matrícula ou cassação de diplomas de 85 alu-

nos e recém-formados; também foram nomeados interventores para 

os Diretórios Central e Acadêmicos, desarticulando o movimento 

estudantil e minando a resistência na Universidade. No entanto, o 

número de vítimas da intolerância e arbítrio político instaurado na 

UFPB certamente é maior que os relatados oficialmente, já que mui-

tos professores foram afastados das funções antes da instauração do 

Decreto ou pediram demissão, por conta das ameaças e perseguições 

sofridas, e não têm o nome listado no referido documento.

Assim sendo, ao contrário de algumas universidades que, 

mesmo sob forte repressão, permaneceram “democráticas no trato 

interno de suas questões76” e encontraram meios para proteger os 

membros de sua comunidade contra as arbitrariedades e intolerân-

cias praticadas naquele momento, a UFPB 

[...] tomou parte ativa, por sua própria conta e 
iniciativa, nos atos de arbítrio que se praticavam 
na época [...] muitos dos que tinham poder 
para decidir destinos de pares e subordinados e 
tinham, como sempre se tem, uma certa margem 
de manobras para decidir o que fazer, definir sua 

73  Relator do processo impetrado, em 1999, pela Comissão de Anistia da UFPB 
propondo a retratação institucional a alunos, ex-alunos e professores pelas 
punições disciplinares de 1969 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,  1999).

74  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, 1999.

75  Processo N° 31.260, de 14 mar. 1969, relativo às Punições Disciplinares 
aplicadas pelo Reitor (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, 1999).

76  Ibidem, p. 33.
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Como exemplo, podemos citar duas ações implementadas 

por Albuquerque que expressam as políticas de aproximação desen-

volvida dentro das universidades durante o governo Geisel: a pri-

meira, relacionada com os estudantes universitários, diz respeito 

ao Diretório dos Estudantes, o qual, nas palavras do próprio Albu-

querque, “era um Diretório nomeado, tanto que quando eu assumi 

ia promover eleições para o Diretório e realmente promovi. Esse era 

um problema sério porque você tinha uma representação comple-

tamente ilegítima, pessoa designada pelo Reitor para representar 

estudantes”84. 

A segunda, relacionada com os professores, diz respeito a 

Assessoria de Segurança instalada dentro da UFPB. Albuquerque 

ao tomar posse imediatamente substituiu o assessor de segurança 

– que ocupava o cargo desde o reitorado do capitão Guilardo Martins 

Alves e havia participado de todo “processo de afastamento de alu-

nos e professores”85 – pelo general da reserva Nogui Villar de Aquino, 

o qual, segundo Albuquerque, possuía “muito conceito na área mi-

litar [...] mas se revelou muito compreensivo e me ajudou bastante 

nessa luta que foi a expansão do corpo docente, sem levar muito em 

conta os antecedentes políticos”86. Foi durante o reitorado de Albu-

querque que diversos professores ‘dispensados’ em 1968 retornaram a 

UFPB, caso, por exemplo, do cineasta Linduarte Noronha e do artis-

ta plástico Breno de Mattos, ambos ocupando o cargo de professor no 

Departamento de Artes e Comunicação da UFPB87. 

84  Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, em 12/09/1990, 
ao Projeto História da UFPB-NDIHR. Entrevistadores: Cláudio José Lopes 
Rodrigues, Zélia Cavalcanti de Melo, Rosa Maria Godoy Silveira, Maria das Dores 
Limeira Santos. In: GUERRA; FERNANDES, 2006, p. 105.

85  Ibidem.

86  Ibidem.

87  GUERRA; FERNANDES, 2006, p. 55.

Inclusive, o acordo MEC-USAID de reformulação e modernização 

das universidades brasileiras, conforme Maria José Gomes, foi im-

plantado “de forma pioneira” 79 pela UFPB,  que foi adotada pelo MEC 

como “modelo de qualquer reestruturação acadêmica”80 que se pre-

tendesse realizar nas universidades brasileiras. 

Essa postura favorável da UFPB foi reconhecida e recom-

pensada pelo governo militar, que a converteu numa “espécie de mo-

delo universitário da região Nordeste”81 passando do “25º para o 2º 

lugar na concessão de verbas do Ministério de Educação e Cultura”82. 

Assim sendo, a colaboração da UFPB com o regime militar foi deci-

siva para o vultuoso crescimento que obteve ao longo da década de 

1960, o maior da região nordeste e 6% superior à média nacional83, 

fornecendo as bases para expansão e dinamização observadas du-

rante a gestão de Albuquerque.

Portanto, o reitorado de Albuquerque vem na esteira de 11 

anos de fidelidade inconteste ao regime militar e às suas políticas, 

podendo ser entendido como a continuação e reafirmação da posição 

colaborativa da UFPB. No entanto, diferentemente dos seus ante-

cessores, sua gestão foi beneficiada por uma conjuntura extrema-

mente favorável – com o processo de abertura política e a estratégia 

de aproximação do conjunto de oposição, dentre os quais estudantes 

e professores universitários – possibilitando que as ações desenvol-

vidas no seu reitorado (e ele próprio) fossem percebidas como pro-

gressistas, quando na verdade estavam não só em completa conso-

nância como foram, em grande medida, possibilitadas por essa nova 

política do regime militar. 

79  GOMES in GUERRA; FERNANDES, 2006, p. 52.

80  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 1975, p. 11.

81  SCOCUGLIA, 2009, p. 178.

82  Ibidem.

83  Conforme RODRIGUES, Cláudio J. L. Sociedade e Universidade. João Pessoa: 
SEC-PB, 1986, p. 139/140 apud SCOCUGLIA, 2009, p. 130.
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dos projetos fomentados – em consonância com os objetivos e metas 

da PNC. 

Nesse sentido, é preciso esclarecer que a PNC nunca consti-

tuiu um conjunto articulado, fundamentado e executado sistemati-

camente de planos, metas, programas, ações e práticas institucio-

nais. Também não é possível falar numa articulação orgânica entre 

os diversos órgãos e agências governamentais voltados para a cultu-

ra nesse período. 

Outro ponto importante é que, sendo um conjunto de dire-

trizes, a PNC, apesar de se voltar exclusivamente para a ‘cultura 

brasileira’, não fornecia conceitos claros sobre o que seria essa ‘cul-

tura brasileira’, conceituada abstratamente como “aquela criada ou 

resultante da aculturação, partilhada e difundida pela comunidade 

nacional” e “decorrente do sincretismo” do encontro “de três grupos 

humanos – o índio, o branco e o negro”90. Do mesmo modo, apenas 

indicou através de categorias genéricas as artes representativas da 

identidades nacional (cinema, teatro, artes plásticas, literatura, 

música, patrimônio histórico, culturas regionais, dança), cabendo 

tanto ao primeiro conceito quanto ao segundo as mais variadas in-

terpretações. 

A falta de precisão da PNC, aliada a falta de controle por parte 

do Estado e de diálogo entre os diversos órgãos, instituições, funda-

ções, secretarias, universidades que deveriam implementar suas dire-

trizes, possibilitou que cada entidade, de acordo com interpretações 

próprias, definisse políticas culturais, as quais, por guardarem pouca 

semelhança entre si, foram importantes para o fomento, produção, cir-

culação e exibição de uma produção cultural que expressava valores 

alinhados com o pensamento de oposição e resistência à ditadura. 

90  Ibidem.

Ora, essas duas ações provavelmente só foram possíveis por 

conta da política de aproximação do regime com estudantes e pro-

fessores materializada no relaxamento da repressão dentro das uni-

versidades e pelo elevado nível de confiança e credibilidade da UFPB, 

parceira de longa data do regime, e do próprio Albuquerque, indicado 

pelo ministro Ney Braga para ocupar o cargo de reitor da UFPB. 

Do mesmo modo, quando perguntado se as orientações do 

MEC e as diretrizes da PNC influenciaram na decisão de criar nú-

cleos de extensão voltados para a área cultural na UFPB, Albuquer-

que afirma positivamente, muito embora destaque que a influência 

recaiu apenas sobre as ações de criação dos núcleos, não incidindo 

sobre o modelo institucional adotado: 

Quanto às ações, sim; quanto ao modelo 
institucional, não. O MEC estava empenhado 
em desenvolver melhor seu papel no braço 
cultural [...], privilegiou as universidades como 
elos de pesquisa e ensino na área cultural. 
Isso, evidentemente, influenciou o Reitorado 
a adotar uma política mais aguerrida na área 
cultural, valorizando a pesquisa, a promoção 
dos produtores e dos produtos, bem como 
evidenciando a cultura popular com a cara 
nordestina que ela, aqui, naturalmente tinha88.

No entanto, devemos considerar que a autonomia para de-

finir os modelos institucionais adotados por cada núcleo criado na 

UFPB foi possível graças ao próprio caráter da PNC, que se limitava 

a fornecer “diretrizes básicas para a atuação de instituições ligadas 

ao MEC”89, cabendo às mesmas formular, de acordo com as peculia-

ridades culturais da região, projetos que estivessem pelo menos te-

oricamente – já que nunca existiu um controle efetivo e sistemático 

88  ALBUQUERQUE, 2010, grifos da entrevistadora.

89  BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Política Nacional de 
Cultura, Brasília: MEC, 1975 apud SILVA, 2001. 
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com Amílcar Ferrari, [...] que era vice-presidente do CNPq na gestão 

do Geisel”93. 

Assim, Albuquerque, o qual tinha “certeza que ia ser reitor 

seis meses antes de ser nomeado”94, ciente de sua influência, inclusi-

ve com o ministro Ney Braga, e conhecendo as diretrizes do MEC e da 

PNC, dinamizou sua gestão à frente da UFPB:

[...] E ao longo do ano minha gestão já estava 
bastante conhecida, porque a Veja já tinha 
feito uma matéria [...] O fato é que minha 
gestão chamou a atenção. Muita gente do Rio, 
de São Paulo, de Brasília foi para lá e fizemos 
muitos cursos. A pós-graduação expandiu, a 
interiorização que eu fiz – e que o Lula só está 
fazendo hoje, uma decisão do presidente da 
República, e naquele tempo foi uma decisão 
minha apoiada na amizade que eu tinha com 
o ministro Ney Braga [...] Então minha gestão 
ganhou certa repercussão [entre determinados 
círculos do Exército]95.

Esse depoimento, além demonstrar o tamanho do ego e au-

toestima do reitor, evidencia sua articulação junto ao MEC, com 

os militares e com o ministro Ney Braga, cujo apoio foi fundamen-

tal para o desenvolvimento e implantação de diversos projetos na 

UFPB. 

Outro dado importante é que o reitor era a possível indica-

ção da Escola Superior de Guerra para ocupar o cargo de ministro do 

93  Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti Albuquerque à pesquisadora 
Nancy A. Campos Muniz, em outubro de 2007, em Brasília. In: MUNIZ, 2008, p. 
143-144.

94  Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, em 12/09/1990, 
ao Projeto História da UFPB-NDIHR. Entrevistadores: Cláudio José Lopes 
Rodrigues, Zélia Cavalcanti de Melo, Rosa Maria Godoy Silveira, Maria das Dores 
Limeira Santos. In: GUERRA; FERNANDES, 2006, p. 104.

95  Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti Albuquerque à pesquisadora 
Nancy A. Campos Muniz, em outubro de 2007, em Brasília. In: MUNIZ, 2008, p. 
144.

Portanto, apesar das diretrizes da PNC terem contribuído 

para a criação do NAC na UFPB, não serão determinantes na con-

figuração de seu modelo institucional nem pautaram sua atuação. 

Outros fatores contribuíram, dentre os quais se destacam as pre-

senças de Antonio Dias e, sobretudo, Paulo Sérgio Duarte, os quais, 

valendo-se da falta de controle por parte do Estado, da ambiguida-

de da PNC, da autonomia decorrente de a dotação orçamentária do 

NAC ficar a cargo da Funarte e não da UFPB e da baixa visibilidade 

da vertente artística privilegiada pelo Núcleo, desenvolveram uma 

proposta institucional inovadora no campo das artes visuais em 

João Pessoa.

1.3 Atores e articuladores

Como colocado anteriormente, a criação do NAC/UFPB se 

insere no vertiginoso processo de crescimento pelo qual passou a 

UFPB durante o reitorado de Albuquerque. Esse crescimento foi  po-

tencializado pelo prestígio que a universidade desfrutava junto aos 

militares e devido aos interesses, experiências profissionais e arti-

culações do próprio reitor. 

Considerando que antes de assumir o reitorado da UFPB 

Albuquerque havia trabalhando como diretor adjunto do Departa-

mento de Assuntos Universitários (DAU) no MEC91, onde coordenou 

a implantação do Programa Nacional de Pós-Graduação (PNPG), 

pode-se argumentar que ele, além de conhecer a função que cabia às 

universidades na política cultural do governo Geisel, também goza-

va de certo poder de influência, devido às “[...] experiências, conexões 

e relacionamentos”92 que tinha desenvolvido no “MEC, no planeja-

mento, um pouco no CNPq com alguns diretores, principalmente 

91  MUNIZ, Nancy A. Campos. O CNPq e sua trajetória de planejamento e gestão 
em C&T: histórias para não dormir, contadas pelos seus técnicos (1975-1995).  
370 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

92  Ibidem, p. 143-144.
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teza em atender às imposições dos golpistas [...] se projetou e foi feito 

presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras 

[...]”98.   

Diante desse quadro, era de suma importância o desenvol-

vimento de ações e projetos na UFPB, nas mais diversas áreas, com 

caráter inovador – e que, ao mesmo tempo, atendessem aos objetivos 

propostos pelo regime militar – para dar visibilidade e projeção na-

cional ao reitorado de Albuquerque e contribuir para que fosse efeti-

vado como ministro.

Deste modo, para obter nos setores voltados à área cultu-

ral o mesmo avanço, reconhecimento e projeção nacional que havia 

estabelecido nas áreas científicas e tecnológicas – e que foram res-

ponsáveis pela inserção da UFPB “entre as melhores universidades 

do país”99 – Albuquerque provavelmente sabia, por sua experiência 

como funcionário público, que estes setores não poderiam ser geri-

dos ou concebidos por pessoas  distantes do universo artístico, so-

bretudo um núcleo de extensão voltado para as artes plásticas como 

era o caso do NAC/UFPB. 

Nesse sentido, não podemos desconsiderar que o processo de 

institucionalização da área cultural brasileira se inicia na década 

de 1930, durante o período Vargas, e sofre um vertiginoso crescimen-

to durante o regime militar, sobretudo a partir de 1975100, ou seja, os 

dois momentos de maiores investimentos nessa área aconteceram 

durante regimes autoritários, estando absolutamente de acordo 

com as necessidades políticas do momento e operando como meio de 

se alcançar determinados objetivos.

98  SCOCUGLIA, 2009, p. 131. 

99  Ibidem, p. 146.

100  Com relação a institucionalização da área cultural nos anos 1970 ver MICELI, 
1984, p. 55-83. 

MEC96, como ele mesmo esclarece em entrevista à Muniz. 

Naquele tempo a comitiva da Escola Superior 
de Guerra fazia viagens e esteve lá na Paraíba. 
[...] E eles acharam que eu era um candidato 
bastante plausível e que poderiam levar junto ao 
governo que ia assumir, que era do Figueiredo. 
Então, no final de 78 e começo de 79 estive 
várias vezes sendo lembrado e sendo até citado 
em colunas de jornais, em notícias, como sendo 
a possível solução técnica para o Ministério da 
Educação [...] Depois de ter sido Secretário de 
Ensino Superior adjunto e ter tido uma atuação 
muito forte, porque havia muitos programas, 
muitos recursos, houve uma época áurea, né?! 
O governo Geisel foi uma época áurea e eu fui 
justamente Secretário de Ensino Superior dois 
anos com o Médici e dois anos com o Geisel 
e foi quando nós lançamos o primeiro Plano 
Nacional de Pós-Graduação, que inclusive, eu 
que coordenei a elaboração [...] Depois eu fui 
chamado ao Rio, por esse grupo da ESG, para 
conversar com eles e estavam me comunicando 
que estavam trabalhando para que eu fosse o 
Ministro da Educação [...]97.

Além de demonstrar seu prestígio junto aos militares, sua 

possível indicação pela ESG para ocupar o cargo de Ministro da 

Educação evidencia seu alinhamento às ideias e políticas do regime 

militar, tendo em vista que alguém contrário ao regime não seria in-

dicado para ocupar o referido cargo. Nesse sentido, sabe-se também 

que o regime militar procurou recompensar as autoridades univer-

sitárias que aderiam ao golpe e contribuíam para a implementação 

de suas políticas, prática que vinha acontecendo na UFPB desde os 

tempos do ‘reitor’ Guilardo Martins Alves (1964-1971), que “pela pres-

96  Pouco tempo antes da posse de Albuquerque ocorreu um problema com 
a indicação de Antonio Carlos Magalhães para o Ministério da Saúde; como 
alternativa, Magalhães indicou Eduardo Portela para o ministério da Educação e 
Cultura, e este assumiu o cargo. Ver: MUNIZ, 2008. 

97  Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti Albuquerque à pesquisadora 
Nancy A. Campos Muniz, em outubro de 2007, em Brasília. In: MUNIZ, 2008, p. 
143. 
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Muito embora Salzstein reconheça a existência de “traba-

lhos persistentes de aquisição institucional106”, estes não permane-

cem como políticas de longo prazo nas instituições em que foram de-

senvolvidos, caso da proposta Jovem Arte Contemporânea (JAC) do 

MAC/USP, que, apesar da importância, foi interrompida após a saída 

de Walter Zanini do museu. 

O caso das JACs, se por um lado demonstra o potencial da 

instituição para transformar e formar o processo cultural, por ou-

tro, ratifica que, na ausência de uma tradição e definição institucio-

nal, a ativação desse potencial dependerá da maior ou menor consci-

ência institucional (e portanto, pública), dos esforços, articulações 

e atuação de seus gestores. 

Desse modo, pode-se considerar que no Brasil a força e de-

sempenho exitoso (ou não) de uma instituição cultural residirá me-

nos numa tradição institucional e mais na consciência pública de 

seus gestores e em como essa consciência se refletirá nas relações, 

articulações e atuações que estes estabelecem com o meio artístico 

e político. Logo, Albuquerque, devido a suas experiências com a di-

nâmica institucional brasileira, certamente sabia que para o suces-

so do projeto NAC seria importante a presença de pessoas experien-

tes,  articuladas e respeitadas no meio artístico, e não de técnicos ou 

funcionários de carreira, distantes do universo artístico.  

Assim sendo, foram convidados o crítico de arte Paulo Sér-

gio Duarte e o artista Antonio Dias para elaborar e implementar o 

projeto do NAC. Segundo Albuquerque: 

[...] Paulo Sérgio [...] reunia as condições para 
a elaboração do Projeto do Núcleo (NAC) e 
detinha condições importantes para assegurar 
os contatos necessários ao funcionamento 
exitoso do NAC. De início Paulo Sérgio 
recomendou – e foi acatado – convidarmos o 
artista plástico Antônio Dias, então residente 

106   Ibidem, p. 38.

Logo, o processo de estruturação do campo cultural, enquan-

to política pública, ocorre sem passar por um efetivo amadurecimen-

to, fortalecimento, autocritica e autonomia de suas instituições. Essa 

fragilidade terá repercussões que se fazem sentir nos dias atuais, já 

que ainda hoje “parece não ter se consolidado entre nós uma experi-

ência concreta da ideia de instituição, com tudo que ela implicaria 

em favor de uma tradição de gestão cultural”101. Ou seja, nossas insti-

tuições, na maioria das vezes, se limitam a desempenhar uma função 

assistencialista, baseada numa visão patrimonialista da cultura102. 

Segundo Sônia Salzstein, tal modelo de ação institucional se apoiaria 

na ideia de “Cultura-patrimônio”, uma noção de cultura como “fetiche 

apropriado pelo aparelho institucional do Estado, em sua impossibi-

lidade de constituir e gerir a esfera pública da cultura” 103, tendo em 

vista que pauta sua atuação pelo uso do poder privado.

Como derivação do exposto, percebe-se a reprodução de uma 

mentalidade paternalista nas dinâmicas institucionais, engendradas 

em relações personalistas e corporativistas. Por se privilegiar “inicia-

tivas pessoais e negociações travadas em escala inepta à repercussão 

pública”104, inviabiliza-se a acumulação social de experiências cultu-

rais e a efetivação de políticas culturais, “enquanto formas de raciona-

lização de conflitos, de militância de posições culturais, publicamente 

defensáveis porque representativas de demandas fortes na produção 

cultural”105. 

101   SALZSTEIN, Sônia. Arte, Instituição e Modernização Cultural no Brasil: um 
experiência institucional. 1994. 187 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1994, p. 36. 

102   Ibidem, p. 22. 

103   Ibidem, p. 21.

104   Ibidem, p. 37.

105   Ibidem, p. 60. Conforme a autora (SALZSTEIN, 1994, p. 38),  a efetivação 
de tais políticas seria capaz de organizar uma vida institucional, “um sistema de 
ações e investimentos mais ou menos concatenados, racionalizados, visando 
a produção desde a etapa de sua constituição até sua irradiação social, e 
representando, enfim, o maior universo possível de tendências no processo 
cultural”. 
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das contradições do sistema110.

Ainda segundo o autor, o significativo crescimento do mer-

cado e indústria cultural nas décadas de 1960 e 1970 foi acompanhado 

e impulsionado pela emergência de uma nova classe média, ávida por 

consumir os produtos culturais de ‘esquerda’. Essa demanda, aliada 

a capacidade técnica e profissional de artistas e intelectuais, favore-

ceu a aproximação entre liberais e setores da oposição111, sobretudo 

os vinculados ou simpatizantes do Partido Comunista Brasileiro, 

que passaram a compor os quadros profissionais do mercado da cul-

tura e a fornecer seus produtos112.

Num momento em que os espaços de atuação profissional e 

circulação de ideias estavam cada vez mais restritos para os artis-

ta/intelectuais de esquerda, essa inserção no mercado, além de re-

presentar uma possibilidade de atuação profissional, foi importante 

para que, através da transmissão em veículos massivos, a “cultura 

engajada de esquerda se consagrasse e ampliasse seus circuitos de 

trânsito na sociedade civil”113, culminando com uma forte presen-

110   Ibidem, p. 222.

111   O conjunto de oposição não constituía uma massa homogênea, não sendo 
consensual a tática de inserção no mercado e adesão ao mecenato oficial, como 
explica Napolitano (2011, p. 189): “a ‘ida ao mercado’, aliada ao processo de 
aproximação com a política cultural oficial, defendida pelos artistas comunistas 
ou simpatizantes, incrementou um processo de luta cultural intestino nos 
agentes sociais que formavam o amplo leque de oposições ao regime. Se a 
‘ida ao mercado’ reforçou a aliança tática entre os liberais e os comunistas, o 
seu contraponto foi marcado por duas posições [sobretudo pela corrente da 
Contracultura e os militantes culturais da esquerda não-comunista] de recusa, 
cujos valores e produtos apontam para uma ideia de ‘resistência cultural’ bem 
mais radical, distante da estratégia de ‘ocupar espaços’, e crítica aos valores 
frentistas e nacionalistas, por princípio, rejeitando qualquer negociação com o 
sistema político vigente.

112   Ibidem, p. 185-186. 

113   Ibidem, p. 44-45.

na Alemanha e em férias no Brasil, para formar 
a equipe de implantação. Esse time: Raul, Chico, 
Paulo Sergio e Antônio Dias, deu vida e cara ao 
NAC. As presenças de Antônio Dias e Paulo 
Sérgio, coordenados e apoiados pela PRAC, 
garantiram que o Núcleo se estruturasse para 
desempenhar importante papel na continuação das 
coordenações de Raul Córdula e Chico Pereira107.

A presença de artistas e intelectuais de oposição nos qua-

dros funcionais do Estado durante o regime militar, sobretudo a 

partir de meados da década de 1970, não pode ser explicada apenas 

através da polaridade resistência-cooptação, sob o risco de se forne-

cer uma análise superficial de um processo complexo e contraditório 

envolvendo não só quadros da oposição e Estado, mas também o mer-

cado de bens simbólicos e a indústria cultural, num período em que 

“uma parte significativa da cultura de oposição foi assimilada pelo 

mercado e apoiada pela política cultural do regime”108. 

De acordo com Napolitano, esse processo de aproximação – 

permeado por tensões e viabilizado por estratégicas readequações 

ideológicas e políticas – entre grupos com concepções e interesses 

divergentes se deu num contexto de luta por hegemonia, sendo ali-

mentado pelas possíveis vantagens que tais associações trariam109. 

O Estado percebia no intelectual de esquerda um 
caminho para reconciliar-se com a classe média, 
base social do golpe militar, perdida desde 1968, 
e apagar a memória do “terrorismo cultural”, 
ponto de fricção não apenas com setores de 
esquerda, mas, sobretudo, com os intelectuais 
liberais desde o começo do regime. O mercado 
vislumbrava no Estado um facilitador de acesso 
ao capital e subsídios de toda a ordem. O artista 
de esquerda via, em ambos, a oportunidade de 
produzir sua obra, ampliar seu público e afirmar-
se artística e profissionalmente, aproveitando-se 

107   ALBUQUERQUE, 2010.

108   NAPOLITANO, 2011, p. 185.

109   Ibidem.
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sobretudo para artistas de esquerda120 – “normalmente mais valo-

rizados pelos grupos formadores de opinião, identificados com uma 

cultura crítica e contestatória”121 – que passam a desempenhar um 

papel relevante dentro das instituições governamentais; e ainda que 

sob as benesses do mecenato estatal, essa inserção possibilitaria 

atuar profissionalmente, ocupar espaços estratégicos e veicular sua 

produção122. 

No âmbito das artes plásticas, temos um exemplo dessa po-

lítica na gestão da Funarte, que no seu quadro de funcionários tinha 

opositores “e até ex-perseguidos pelo regime militar”123. A esse res-

peito, Paulo Sérgio Duarte, que então trabalhou na Funarte, equi-

para as participações e atuações de todas as tendências políticas no 

interior do órgão: “[...] a convivência lá dentro da Funarte era de to-

das as tendências participando [...] havia uma quantidade enorme de 

funcionários, vamos dizer técnicos, da Funarte que se alinhariam 

dentro [...] de um pensamento de esquerda no Brasil, sem dúvidas”124. 

Portanto, pode-se interpretar a escolha de um intelectual 

que “havia sido preso duas vezes”125 e vinha de um exílio ‘voluntário’ 

de “oito anos e onze meses fora do Brasil”126 e de um artista plástico 

cuja produção poética possuía um acento político, para elaborar e 

implementar o NAC na UFPB, como a apropriação por parte do reitor 

Albuquerque de uma estratégia recorrente, tanto no Estado quanto 

120   Conforme Marcos Napolitano (2011), os artistas e simpatizantes do partido 
comunista foram os que mais aderiram ao mecenato oficial do regime, ao 
mercado de bens simbólicos e a indústria cultural.

121   Ibidem, p. 196.

122   Ibidem.

123   SÜSSEKIND, 2004, p. 39.

124   Entrevista concedida por Paulo Sergio Duarte ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em setembro de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, André Guilles 
Troysi de Campos. A atuação da Funarte através do INAP no desenvolvimento 
cultural da arte brasileira contemporânea nas décadas de 70 e 80 e interações 
políticas com a ABAPP. 2010. 246 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – 
Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2010, p. 189. 

125   Ibidem, p. 196.

126   Ibidem. 

ça114 da cultura/pensamento de esquerda, sobretudo nos meios de co-

municação e na indústria cultural, no Brasil durante a década de 

1970.115

Diante de uma “vigorosa cultura de oposição plenamente 

inserida no mercado, veiculada por grandes corporações capitalis-

tas nacionais e multinacionais”116, inclusive consagrada em amplos 

setores da opinião pública, o regime militar inicia, através do nacio-

nalismo cultural117, um diálogo delicado com “a esquerda naciona-

lista, principalmente a esquerda comunista, já no governo do Gene-

ral Emílio Médici”118.  

Nessa tentativa de aproximação, o Estado deixa de “tão 

somente reprimir e passa a fornecer programas para a intelectua-

lidade, incentivos à produção, agências voltadas para a cultura”119, 

114   É importante destacar, como propõe Marcos Napolitano (2011, p. 44-
45), que “a cultura de esquerda, produzida e consumida pela ‘classe média 
intelectualizada’, poderia se manifestar desde que se limitasse aos espaços 
autorizados, quase sempre circuitos mercantilizados, e moderasse seu conteúdo 
crítico, diluindo-o em imagens metafóricas e generalizantes”.

115   Ibidem, p, 192. 

116   Ibidem, p, 119.. 

117   Para Napolitano (2011, p. 207), no campo da política cultural, “o regime 
militar tentou retomar uma tendência do Estado nacional brasileiro que, desde 
meados do século XIX, arvorou-se como o artífice da cultura nacional e promotor 
da ‘brasilidade’, vista como elo principal de ‘integração nacional’ num país 
marcado por fortes regionalismos e diferenças socioeconômicas e socioculturais 
[...] Para a esquerda, a questão da cultura nacional era vista como tática de 
defesa contra o imperialismo norte-americano e meio de conscientização das 
camadas populares, projeto acalentado desde antes do golpe militar. Assim, 
o Estado de direita e os intelectuais de esquerda puderam compartilhar certos 
valores simbólicos que convergiam para a defesa da nação, ainda que sob 
signos ideológicos trocados”. Ainda conforme o autor (2011, p. 221), “pode-se 
afirmar que a adesão a um nacionalismo mitigado, mesclado com a valorização 
da ‘herança cultural’ legada pela brasilidade modernista e pelo realismo crítico, 
possibilitou a convergência de instituições, circuitos e agentes culturais situados 
em campos ideológicos opostos. ”

118   NAPOLITANO, op. cit., p. 195.    

119   HOLLANDA, Heloísa Buarque de; GONÇALVES, Marcos Augusto. Política 
e literatura: a ficção da realidade brasileira. In: FREITAS FILHO, Armando; 
HOLANDA, Heloisa Buarque de; GONÇALVES, Marcos Augusto. Anos 70: 
literatura. Rio de Janeiro: Europa, 1979 apud SÜSSEKIND,, 2004, p. 39. 
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uma importante experiência institucional, possivelmente contri-

buiu para a projeção do crítico junto à Funarte, como pode-se obser-

var em sua trajetória profissional no período imediatamente poste-

rior a sua saída do Núcleo. Duarte deixa o NAC/UFPB no final de 1979 

e vai para o Rio de Janeiro, onde apresenta à Funarte a proposta de 

criação de outro espaço voltado para a difusão, produção e reflexão 

da arte contemporânea e experimental brasileira nos mesmo moldes 

do projeto concebido para o NAC, culminando com a criação do Espa-

ço Arte Brasileira Contemporânea – Espaço ABC128. 

Portanto, a atuação de Paulo Sergio Duarte na concepção, 

criação e estabelecimento do NAC/UFPB, além das relações (e redes) 

estabelecidas durante esse processo, combinadas à sua competência 

e conhecimento da área, contribuiu tanto para a concepção do proje-

to Espaço ABC, pois, segundo Duarte, as experiências acumuladas no 

período em que esteve no Núcleo foram “muito importante[s] para a 

formulação do ABC [...] me ensinou muito, como deveria fazer certas 

coisas e como não deveria fazer outras”129, quanto para sua designa-

ção como diretor do INAP, como pode-se perceber no depoimento que 

segue:

[...] o Roberto Parreira recebeu o meu projeto 
e deu todo estímulo e força possível [...], na 
época da gestão do Eduardo Portella, que eu fui à 
Funarte chegando de um ano na Paraíba, onde eu 
[...] participava de um projeto de implementação 
junto com o artista Antonio Dias do Núcleo de 
Arte Contemporânea da Universidade Federal 
da Paraíba. Por razões estritamente pessoais eu 
fui forçado a acelerar minha volta para o Rio de 
Janeiro [...] apesar de só estar a um ano na UFPB, 
o Roberto Parreira foi inteiramente receptivo [...]130

128   Entrevista concedida por Paulo Sergio Duarte ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em setembro de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010.

129   Entrevista concedida por Paulo Sérgio Duarte a Ivair Reinaldim, no Rio de 
Janeiro, em maio de 2010. In: REINALDIM, Ivair (Org.). Dossiê Espaço Arte 
Brasileira Contemporânea – ABC/Funarte. Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, n. 20, 
p. 113-139, jul. 2010, grifo no original.

130   Entrevista concedida por Paulo Sergio Duarte ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em setembro de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010, p. 189. 

no mercado, para maximizar as possibilidades de sucesso e dinami-

zar sua gestão nos setores de extensão cultural, como vinha fazendo 

em outras áreas: 

[...] e eu tinha recrutado muitas pessoas de fora, 
até pessoas que eu trouxe de volta do exterior, 
já estávamos em 79. De 76 a 80 a abertura foi 
andando e inclusive em 79 foi a Lei da Anistia 
e eu trouxe muita gente que tava na Europa 
estudando, porque tinham saído do Brasil, uns 
por razões políticas outros não. Então, eu fui 
trazendo para lá [UFPB], além de trazer muitos 
estrangeiros: indianos, argentinos [...] [sic]127

A partir desse depoimento, percebe-se como, desde meados 

da década de 1970, Albuquerque lança mão da conjuntura política 

para atrair professores, intelectuais e pesquisadores para a UFPB, 

os quais em circunstâncias normais talvez não aceitassem, e na me-

dida em que melhorava o ensino e pesquisa oferecidos pela Universi-

dade projetava sua gestão nacionalmente. 

A concordância de Paulo Sergio Duarte em conceber e im-

plementar um núcleo de extensão voltado para as artes visuais na 

UFPB pode ser compreendida através dos fatores anteriormente co-

locados e pela oportunidade que tal empreendimento representava. 

O jovem crítico de arte recém-chegado da Europa e desempregado, 

possivelmente consciente da dificuldade de se inserir no mercado de 

trabalho no eixo Rio – São Paulo, que já contava com diversos críti-

cos de arte e artistas nos mais diversos cargos, talvez tenha vislum-

brado uma oportunidade de desenvolver, em João Pessoa, um projeto 

institucional inovador, que refletisse suas ideais e concepções. 

A realização do projeto NAC/UFPB, além de representar 

127   Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti Albuquerque a pesquisadora 
Nancy A. Campos Muniz, em outubro de 2007, em Brasília. In: MUNIZ, 2008, p. 
144.
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galeria privada. Precisavam ter uma estrutura 
assim. Tinha uma faculdade de artes lá, onde se 
formariam artistas, mas onde é que iriam parar? 
A Universidade não tinha nem galeria de arte 
[...] Então o artista é constrangido a ter que se 
deslocar. A ideia era criar ali um centro produtor 
de exposições133. 

A partir do depoimento de Antonio Dias, pode-se pensar no 

papel da Funarte na implantação e manutenção do Núcleo. 

Se até 1978 a questão cultural não havia sido colocada como 

algo relevante na gestão de Albuquerque, é pouco provável que o Rei-

tor, ao decidir criar um núcleo de artes, estivesse preocupado com 

questões relativas à produção, circulação e consumo de arte ou com 

a oferta, aos artistas, de melhores condições de trabalho. Sua preo-

cupação, como procuramos demonstrar, girava em torno da dinami-

zação e projeção de sua gestão na UFPB, sobretudo em uma área até 

então negligenciada, como a cultural. 

Para viabilizar os projetos de extensão estabelece-se um 

acordo entre a UFPB e a Funarte que, além de possuir fartos recur-

sos através de uma linha específica para o financiamento de projetos 

universitários, tinha como prioridade e motivo maior de sua exis-

tência solucionar/atenuar problemas relacionados à produção artís-

tica nas diversas regiões brasileiras. Passemos à análise da relação 

do NAC/UFPB com a Funarte.

133   Entrevista concedida a Roberto Conduru. In: CONDURU; RIBEIRO2010, p. 29 
e 31.

A participação de Antonio Dias no NAC, segundo um dos in-

tegrantes da equipe que fundou o Núcleo131, se deu por aproximada-

mente seis meses, entre o final de 1978 e início de 1979, na concepção 

do projeto e na realização das duas primeiras ações desenvolvidas 

pelo Núcleo, a exposição internacional de livros de artista Livre 

como Arte, (1978) e o projeto A Casa do Artista (1979), que consistia 

numa individual de Antonio Dias e na publicação de seu livro Polí-

tica: ele não acha mais graça no público das próprias graças. Ter-

minadas essas duas ações o artista deixa o Núcleo132. Além disso, 

é importante destacar que sua presença foi fundamental para a di-

vulgação do Núcleo junto aos artistas de diversos lugares, conforme 

discussão apresentada posteriormente. 

Em depoimento a Roberto Conduru Dias explica como se deu 

sua participação no NAC/UFPB 

Na Paraíba, apesar de eu ter ido lá como 
professor da UFPB, a ideia era realmente 
criar um centro de artes onde artistas mais 
jovens pudessem apresentar projeto. Essa era 
a vontade da Reitoria. [...] Paulo Sergio e eu 
começamos a trabalhar para criar o Núcleo 
de Arte Contemporânea na UFPB [...] Dois 
artistas [Francisco Pereira e Raúl Córdula] e um 
sociólogo [Silvino Espínola] que trabalhavam 
na Universidade foram chamados a colaborar. 
A ideia era criar um centro para exposições 
temporárias, que seriam produzidas por nós [...] 
Eu fiz a primeira exposição na sede do NAC, para 
cumprir um acordo da UFPB com a Funarte [...] O 
convite era para fazer uma exposição dos meus 
trabalhos em João Pessoa, uma colaboração 
da Funarte com a UFPB. Mas não havia espaço 
para isso, era como partir do zero. Nem um 
artista jovem tinha onde expor, por exemplo, um 
projeto que escapasse da situação comercial da 

131   ESPÍNOLA, Silvino. Silvino Espinola: entrevista [maio 2010]. Entrevistadora: 
Fabricia Cabral de Lira Jordão. João Pessoa, 2010. Não gravada. Entrevista 
concedida para a pesquisa em tela. 

132  Entrevista concedida a Roberto Conduru. In: CONDURU, Roberto; RIBEIRO, 
Marília André (Org.). Antonio Dias: depoimentos. Belo Horizonte: C/Arte, 2010, 
p. 29 e 31. 
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sica (atendida pelo Instituto Nacional de Música) e, incorporado a 

partir de 1978, o folclore (atendida através do Instituto Nacional de 

Folclore)136.

Juntamente à Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme) e 

o Serviço Nacional de Teatro (SNT), constituíam “os principais ór-

gãos ofensivos da política cultural nesse período”137, desempenhan-

do um importante papel no diálogo e aproximação, seja por meio do 

mecenato estatal seja por meio da oferta de posto de trabalho, com 

artistas e intelectuais de esquerda138. No entanto, é importante des-

tacar, como aponta Paulo Herkenhoff, que a Funarte “nunca foi ins-

trumentalizada pelo Estado”139. Ao contrário, “nucle[ou], desde o 

início, a razão mesma de sua existência institucional nos interesses 

e necessidades dos próprios artistas140”. 

Alguns fatores contribuíram para essa configuração insti-

tucional, dentre os quais destacamos o fato da Funarte não ter sido 

conduzida pela burocracia oficial, por funcionários de carreira, mas 

por jovens, “gente retornada ao Brasil, artistas e músicos [...] O per-

fil exigido era uma ligação mais do que técnica, um empenho afetivo 

com o produto cultural”141. No caso das artes plásticas, o depoimento 

de Herkenhoff, que atuou no Instituto Nacional de Artes Plásticas, 

ilustra bem essa questão:

[...] No dia em que eu entrei na Funarte se 
lançava o livro do Cildo Meireles da Coleção 
ABC em que estava lá Quem matou Herzog? 

136   BOTELHO, 2000. 

137   MICELI, Sergio. O processo de “construção institucional” na área cultural 
federal (anos 70). In: MICELI, 1984, p. 57.

138   NAPOLITANO, 2011.

139   Entrevista concedida por Paulo Herkenhoff ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em 14 out. de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010, p. 158. 

140   MICELI, Sergio. Apresentação. In: BOTELHO, 2000, p. 12.

141   Entrevista concedida por Roberto Parreira a Isaura Botelho, no Rio de Janeiro, 
em 11 de Jul. 1995. In: BOTELHO, 2000, p. 65. 

1.4 Convênio Nº 148 – UFPB/FUNARTE: a viabilização 

do NAC 

O NAC/UFPB foi viabilizado através de parceria com a Funar-

te134 que, segundo Albuquerque, 

na ausência do Ministério da Cultura, era a 
instituição que planejava e executava as ações 
culturais do Governo Federal, coordenando, 
inclusive, institutos importantes como o 
do Folclore, Música e Artes Plásticas. As 
universidades eram identificadas pela Funarte 
como parceiras naturais dessas ações nos 
estados. A Secretaria de Estado da Educação 
e da Cultura, como as das fundações culturais, 
completavam o quadro de parceiros da Funarte. 
A UFPB, com sede e vontade de fazer, encontrou 
nos dirigentes da Funarte uma boa receptividade 
para seus projetos, principalmente contou com 
o apoio do Dr. Roberto Parreira, Presidente 
do Órgão, e do professor Bráulio Nascimento, 
paraibano dirigindo o Instituto Nacional de 
Folclore [...] Nas artes Plásticas, Cênicas e na 
Música foram inúmeras as parcerias com a 
FUNARTE que resultaram em produtos de uso de 
ambas as instituições 135

A Funarte, criada em dezembro de 1975 como braço execu-

tivo da PNC, atuava em duas frentes: na viabilização de projetos 

internos e de projetos enviados por instituições de várias regiões 

brasileiras, tendo como objetivo fomentar a criação e a difusão nas 

vertentes artísticas sob sua responsabilidade, a saber, as artes plás-

ticas (atendidas pelo Instituto Nacional de Artes Plásticas), a mú-

134   A UFPB, pelo menos desde 1977, vinha estabelecendo parcerias com a 
Funarte na realização de suas atividades artísticas e culturais. Nesse ano, foram 
promovidos 29 eventos, além de cursos e outras atividades, envolvendo as 
áreas de teatro, música, artes plásticas, folclore e cinema. As principais ações 
realizadas pelo setor de artes plásticas foram o II Salão Nacional Universitário de 
Artes Plásticas, I Salão Universitário de Fotografias e a Coletiva Universitária de 
Artes Plásticas. Ver: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 1977. 

135   ALBUQUERQUE, Lynaldo Cavalcanti. Lynaldo Cavalcanti Albuquerque: 
entrevista [jun. 2010]. Entrevistadora: Fabricia Cabral de Lira Jordão. 2010. 
E-mail. Entrevista concedida para a pesquisa em tela.
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partir das demandas, queixas e necessidades apontadas pelos artis-

tas e produtores culturais, tendo em vista que estas representavam 

pontos centrais a serem superados para o fortalecimento da área. 

Suas ações se dirigiam a todas as etapas da produção cultural145, 

desde espaços para exposições, passando por acesso e melhoria de 

material, financiamento de pesquisas e projetos, melhoria das con-

dições de produção, formação, divulgação e atuação do artista146. 

Se realmente o INAP surgiu, como propõe Sergio Miceli, de-

vido às demandas e pressões exercidas por artistas plásticos cario-

cas147, não pode ser considerado como um espaço do artista do Rio de 

Janeiro, tendo em vista todo o esforço empreendido por sua equipe 

para que sua política fosse a mais abrangente possível148, priorizan-

do e apoiando iniciativas em regiões distantes dos centros hegemô-

nicos e até então carentes de apoio oficial.

A ênfase da Funarte em regiões periféricas estava de acordo 

com o compromisso nacional fomentado pela política do regime mi-

litar que pretendia pensar o Brasil para além do eixo Rio – São Pau-

lo, sobretudo as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, definidas 

como prioritárias pelo MEC para a atuação da Funarte149. Segundo 

Paulo Herkenhoff, esse “compromisso nacional” se materializava na 

“aposta em projetos incipientes, em localidades carentes, em insti-

tuições que não sendo as mais eficientes eram as mais representati-

vas e singulares de suas regiões”150.

145   SILVA, 2001.

146   Entrevista concedida por Paulo Herkenhoff ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em 14 out. de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010.

147  MICELI, Sergio. O processo de “construção institucional” na área cultural 
federal (anos 70). In: MICELI, 1984.

148   Entrevista concedida por Paulo Herkenhoff ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em 14 out. de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010, p. 156.

149   BOTELHO, 2000, p.168.

150   Entrevista concedida por Paulo Herkenhoff ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em 14 out. de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010, p. 157.

Na Funarte estavam [trabalhando] naquele 
momento várias pessoas que tinham sido 
exiladas, Glória Ferreira, Paulo Sérgio Duarte, 
só no departamento de Artes Plásticas, fora 
outros [...], aqueles que tivessem sido presos, 
condenados, torturados, cumprindo prisão e 
etc e tal. Fernando Cocchiarale foi torturado 
enfim, então. Efetivamente havia dentro da 
estrutura das instituições culturais um lugar, um 
lugar que eu não diria para a dissidência [...], 
mas eu diria um lugar para os dissidentes e até 
mesmo sustentando o retorno dessas pessoas 
e ao mesmo tempo permitindo ao Estado o 
desenvolvimento de uma política com um alto 
grau de sofisticação intelectual. [...] Eu não vi, 
por exemplo, nesse período que eu trabalhei na 
Funarte, que foi o período de distensão [...] eu 
nunca vi perseguição política, reclamação 
política [...]142

A presença de artistas e intelectuais que de fato acredita-

vam que reconfigurariam, consolidariam e viabilizariam suas áre-

as de atuação, somada ao fato da Funarte desfrutar de flexibilidade 

operacional e autonomia financeira em relação ao MEC143, possi-

bilitou que mesmo vinculada a um ministério “operacionalmente 

conservador, culturalmente tradicionalista e submisso ao controle 

político-ideológico do regime”144, atuasse de maneira independente, 

desenvolvesse ações diferenciadas e significativas nas três áreas de 

sua incumbência, convertendo-se rapidamente numa instituição 

respeitada entre artistas e intelectuais opositores ao regime.

No que diz respeito às artes visuais, a maioria das ações e 

projetos era articulada pelo INAP, que procurou nortear suas ações a 

142   Entrevista concedida por Paulo Herkenhoff ao pesquisador André Guilles 
Adriani, em 14 out. de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010, p. 162.

143   A Funarte, por ser uma fundação e possuir dotação orçamentária vinda do 
Programa de Ação Cultural (com recursos vindos do Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação), tinha maior autonomia, financeira e de atuação, 
em relação ao MEC. 

144   FALCÃO, Joaquim Arruda. Política Cultural e Democracia: a preservação do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. In: MICELI, DIFEL, 1984, p. 32.
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artística e o trabalho de extensão cultural das universidades”153. 

Tinha como objetivo auxiliar os setores de extensão das universida-

des a se tornarem “polos irradiadores de cultura para a comunidade, 

através da promoção de atividades artísticas não eventuais [...] de 

forma a constituir um calendário anual e permanente.”154

Foi através desse projeto que as ações do NAC foram viabi-

lizadas155,  assim como atividades dos núcleos de extensão e museus 

universitários em diversas regiões brasileiras156. No Centro-Oeste, 

por exemplo, destaca-se o Museu de Arte e de Cultura Popular da 

Universidade Federal de Mato Grosso, sob a coordenação dos artis-

tas Humberto Espíndola e Aline Figueiredo, que, com o auxílio da 

Funarte, desenvolveu um programa de apoio ao artista mato-gros-

sense através do fornecimento de ações de formação, de materiais e 

espaço para trabalhar; promoveu também o estudo da Região Cen-

tro-Oeste, da arte popular e do indigenismo e, com diversas exposi-

ções, viabilizou o diálogo entre os artistas locais e de outras regiões, 

sobretudo aqueles voltados para a arte contemporânea brasileira157.

Com relação à parceria entre o NAC/UFPB e a Funarte, 

cabia ao primeiro elaborar e executar atividades que enfocassem a 

promoção, divulgação, formação e produção em artes visuais não 

apenas na cidade de João Pessoa, mas também nos demais campi da 

UFPB. Com essa parceria o NAC viabilizou, ainda, o intercâmbio en-

153   Ibidem, p. 139. 

154   BOTELHO, 2000, p. 139-140.

155   Com relação ao Projeto Universidade/Universitário ver Ofícios enviados pela 
Coordenação de Extensão Cultural da UFPB ao NAC: Ofs. nsº 18/79; 29/79; 
05/81; 01/82; 02/82 e 12/82. 

156   Em 1981, por exemplo, através do PU foram financiadas trinta e oito propostas 
em universidade brasileiras. Desse montante, quatro eram de universidades do 
centro-oeste, sete do nordeste e quatro do norte. Ver: O NORTE. Funarte libera 
milhões para programa de arte em várias universidades. Jornal O Norte. João 
Pessoa, 13 Abr. 1981. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

157   FIGUEIREDO, Aline. A experiência do Centro-Oeste. Arte e identidade 
cultural. In: FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de Arte no Brasil: Temáticas 
Contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006, p. 289-293.

A Funarte, ao redistribuir os recursos de que dispunha, 

buscou diminuir diferenças e aumentar oportunidades nos estados/

cidades/municípios em que havia pouco apoio à cultura e também 

estabelecer conexões/diálogos entre as diversas regiões e artistas 

brasileiros151. 

Se nos detivermos apenas nas parcerias realizadas entre o 

INAP e as universidades federais teremos a dimensão dessa abran-

gência. Assim, por exemplo, no mesmo ano em que o NAC é criado, 

1978, conforme levantamento realizado por André Guilles, o INAP 

promoveu, em parceria com universidades federais, oito salões de 

arte, distribuídos entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste, e Sul152. 

Apesar do INAP desenvolver parcerias com universidades, 

estas estavam relacionadas a ações pontuais, como exposições e sa-

lões de arte. As demandas dos núcleos de extensão com projetos que 

contemplavam ações sistemáticas, caso da proposta do NAC/UFPB, 

ou abarcavam diversas modalidades artísticas ficavam a cargo da 

Assessoria Técnica (ATEC) da Funarte e eram viabilizados através 

do Projeto Universidade (PU). 

Segundo Isaura Botelho, o PU foi uma tentativa da Funarte 

assumir o gerenciamento de uma linha de apoio a projetos integra-

dos, que envolvia mais de uma modalidade artística: “essa demanda 

era constituída por projetos como os festivais de arte, a educação 

151   Ibidem. 

152   Ibidem. Os salões promovidos foram: Salão de Artes Plásticas de Goiás na 
Universidade Federal do Estado de Goiás, I Salão Universitário Baiano de Artes 
Visuais na Universidade Federal da Bahia, II Salão Nacional Universitário de Artes 
Plásticas na Universidade Federal da Paraíba, II Salão Universitário de Expressão 
e Criatividade da Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais, III Salão 
Nacional Universitário de Artes Plásticas da Universidade Federal do Espírito 
Santo em Vitória, Salão Universitário de Artes Plásticas do Amazonas, VI Salão 
Universitário de Artes Plásticas de Jacarezinho no Paraná, II Salão Universitário 
de Artes Plásticas de Santa Catarina.
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cultural161, que deveria ser executado em dez meses e resultaria na 

publicação, através da Gráfica e Editora Universitária da UFPB, de 

cinco revistas, impressa em duas cores, sendo cada edição com tira-

gem de mil exemplares. 

A Funarte, nos projetos que envolviam universidades, sem-

pre se preocupou em equilibrar sua “vocação cultural centrada na 

produção artística e as demandas da educação162”; para tanto de-

fendia que a arte fosse “considerada como questão prioritária, tão 

importante quanto as demais áreas de um currículo [...]163”. A pre-

ocupação com a formação e a não instrumentalização da arte tam-

bém estiveram presentes nas ações desenvolvidas pelo NAC/UFPB, 

cujos projetos contemplavam três frentes: pesquisa, formação e 

produção em arte contemporânea, configurando uma plataforma na 

qual ações voltadas para a produção/formação eram desenvolvidas 

de maneira integrada, sem a subordinação/instrumentalização das 

artes plásticas ao âmbito educacional. 

Desse modo o NAC, através de projetos financiados pela 

Funarte, atuou de maneira ampliada, fornecendo aos artistas e es-

tudantes cursos, palestras, conferências, fomento a projetos e pes-

quisas artísticas, consultoria e assessoria a espaços alternativos164, 

passando a desenvolver um importante trabalho na disseminação e 

formação em arte contemporânea na cidade de João Pessoa. O Nú-

cleo também funcionou como uma espécie de mediador entre a Fu-

narte e os artistas paraibanos, além de divulgar suas ações e proje-

tos internos na capital e no interior do Estado. Era ao NAC/UFPB, 

por exemplo, que os artistas deveriam se dirigir para efetuar seus 

161    MAGALHÃES, Henrique Paiva de. Desenvolvimento das histórias em 
quadrinhos em seu contexto cultural. João Pessoa: Escola de Arquitetura e 
Urbanismo da UFPB, 1979. 3 p. Relatório. 

162   BOTELHO, 2000, p. 176.

163   Ibidem, p. 120.

164   Ver em anexo as ações desenvolvidas pelo NAC/UFPB no período de (1978-
1985).

tre diversos críticos de arte e artistas; fomentou o estabelecimento 

de redes de criação e comunicação entre três estados do nordeste: 

Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Contribuiu, assim, 

para a dinamização do setor cultural e para a democratização do 

acesso à arte contemporânea, além de fomentar a produção e a for-

mação em artes visuais em João Pessoa.

Em 1981 o PU, que viabilizava as ações do NAC/UFPB, in-

corpora o Programa Bolsa Trabalho/Arte da extinta Secretaria de 

Assuntos Culturais – SEAC, passando a se chamar Projeto Univer-

sitário, já que “passa a financiar trabalhos de alunos” e “assume um 

caráter formador mais nítido”.158 O Programa Bolsa Trabalho/Arte 

fornecia 

bolsas individuais durante seis meses a 
estudantes universitários, para a realização de 
atividades na área de artes, independentemente 
do curso de origem do candidato. A universidade 
entrava, como contrapartida, com o material para 
o aluno desenvolver o trabalho159. 

Nesse programa, por exemplo, o estudante de arquitetura 

Henrique Paiva de Magalhães – hoje um dos mais importantes e re-

conhecidos quadrinistas de João Pessoa, também professor do Pro-

grama de Pós-Graduação em Comunicação da UFPB – aprovou, em 

13 de março de 1979, sob orientação de Paulo Sérgio Duarte160, o pro-

jeto Desenvolvimento das histórias em quadrinhos em seu contexto 

158   BOTELHO, 2000, p.140.

159   Ibidem.

160   Paulo Sergio Duarte, além de suas atribuições junto ao NAC, atuava como 
professor da disciplina Estética e História da Arte II nos departamentos 
de Arquitetura e Urbanismo e no de Artes e Comunicação da UFPB (nesse 
sentido, ver: CORDULA, Raul. Porque um Núcleo de Arte Contemporânea na 
Universidade. João Pessoa, s/d. 5f. Mimeografado). No entanto, devido ao 
desligamento de Duarte da UFPB no final de 1979 a conclusão do projeto foi 
realizada, conforme indicação de Paulo Sergio, sob orientação da Prof. Carolina 
Abreu. Ver: Of. Nº 33/79 de Paulo Sérgio Duarte ao Coordenador da Bolsa Arte. 
Assunto: Sugestão de novo orientador. João Pessoa 25 jun. 1979. 
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cadastros no registro geral de artistas brasileiros, promovido pela 

Funarte165, ou para se inscrever no II Salão Nacional de Artes Plás-

ticas, promovido pelo Instituto Nacional de Artes Plásticas166. 

Já para a Funarte, o financiamento de projetos culturais 

nas universidades possibilitava o recebimento de “informação do 

que ocorria no país e as ‘intenções’ das instituições”167, bem como a 

“consciência das diferenças entre as possibilidades das regiões Sul 

e Sudeste e as demais regiões do país”168. Também possibilitava à 

Funarte atuar em duas frentes: no fomento, difusão e produção das 

artes plásticas, e na melhoria da infraestrutura com a criação de 

espaços de circulação, exibição e atuação do artista. 

Assim, pode-se concluir que se por um lado a criação do NAC 

foi consequência da implementação das diretrizes da PNC durante 

a gestão de Lynaldo Cavalcanti Albuquerque na UFPB, por outro a 

materialização de suas ações foi possível graças ao apoio da Funar-

te. Já o seu estabelecimento como um espaço de produção, difusão, 

reflexão e formação em arte contemporânea foi decorrência da con-

jugação de fatores favoráveis e da configuração institucional adota-

da pelo Núcleo, que será objeto do próximo capítulo.

165   O NORTE. Artista plástico da Paraíba será cadastrado pela Funarte. Jornal O 
Norte. João Pessoa, 16 set. 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

166   O NORTE. Mais de Cr$ 1 milhão em prêmios: inscrição no NAC até o final do 
mês. Jornal O Norte. João Pessoa, 18 out. 1979. Fonte Acervo NAC/UFPB. 

167   BOTELHO, 2000, p. 75.

168   Ibidem, p. 77.
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2.1 Ambiente cultural

Antes de se analisar a proposta do NAC/UFPB, é necessário, 

para se compreender e dimensionar sua importância, ter conheci-

mento do ambiente e dos fatos culturais que o precederam, princi-

palmente aqueles que dizem respeito à atuação de instituições1 vol-

tadas para as artes plásticas, bem como à produção artística local. 

Desse modo, procurou-se construir um quadro que contribuísse para 

se entender as dificuldades de inserção do NAC/UFPB em João Pes-

soa, seu caráter inovador e a ‘resistência’ dos artistas locais.

A configuração do ambiente cultural em João Pessoa, espe-

cificamente no campo das artes plásticas, pode ser dividida em dois 

momentos. O primeiro, abrangendo o período de 1940  a 1963, marcado 

pelos esforços dos próprios artistas que, praticamente sem apoio do 

poder público, tentam estabelecer um ambiente minimamente fa-

vorável às artes plásticas. O segundo, que abrange os anos de 1963 a 

1978, marcado pela ação da Universidade Federal da Paraíba no cam-

po cultural. 

2.1.1 Período de 1940 a 1963

Até a década de 1940, em João Pessoa, as artes plásticas, 

restritas a círculos especializados, tinham pouca projeção fora do 

ambiente privado. Essa situação era agravada pela reduzida quanti-

1     O termo instituição aqui evocado possui um sentido bastante amplo; não se 
restringindo a entidades jurídica e formalmente estabelecidas, abarca qualquer 
forma de organização que atue como instância legitimadora e de projeção do 
trabalho de arte/artista em João Pessoa.  

2. O NAC/UFPB: Propostas e Ações entre

 1978 |1985
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Em 1959, após 13 anos de atuação5, de inúmeras tentativas 

de envolver o público – que “já não hostiliza, simplesmente ignora” 

–, diante da falta de apoio do Estado e as insuperáveis dificuldades fi-

nanceiras, o CAP encerra suas atividades6. Já no início dos anos 1960, 

diante do marasmo em que se encontrava o campo das artes plásti-

cas, um grupo de artistas7, alguns ex-integrantes do CAP, decidem 

montar a Escola de Artes Plásticas Tomás Santa Rosa (1961-1963), 

que também procurou integrar e promover a produção artística, 

além de oferecer aulas de desenho, pintura e escultura.

Tanto a Escola de Artes Plásticas Tomás Santa Rosa quanto 

o CAP, apesar do pouco apoio do poder público, da falta de recursos e 

de toda precariedade, possibilitaram alguma projeção pública para 

as artes plásticas, animaram o ambiente cultural e atuaram como 

instâncias legitimadoras e de formação para os artistas. Portanto, 

essas duas iniciativas deram alguma visibilidade às artes plásticas 

e também condições mínimas de atuação para os artistas. 

5   BECHARA FILHO, 1997. Ainda conforme Gabriel Bechara, o CAP promoveu 
duas exposições na Associação Paraibana de Imprensa em 1947; a primeira uma 
mostra de pinturas e desenhos, da qual participaram Olívio Pinto, José Tinet, 
Leon Clerot e José Lyra, a segunda foi a individual do boliviano Gil Coimbra. Em 
1948 promoveu, no Hall do Paraíba Palace, uma individual de Pedro Correia e, 
na Biblioteca Pública, o II Salão do CAP com pinturas dos artistas Lyra, Clerot, 
João Pinto, Hermano Guedes, Elcir Dias, Bento da Gama, Geraldo Moura e Pedro 
Correia. Em 1952 foi montada uma exposição em homenagem ao cinquentenário 
de José Lins do Rego. Dois anos depois, a convite da Divisão de Arte da 
Secretaria de Educação do Estado, o Grupo montou sua coletiva anual no Mês 
de Arte e Cultura. Em 1955, 1957 e 1959 foram montados respectivamente o I 
Salão de Caricaturas do artista Elcir Dias, uma coletiva com trabalhos de José 
Lyra, Ivan Freitas e Elcir Dias e o I Salão Estadual com a participação dos artistas 
Archidy Picado, Adaury Camilo, Castor do Rego, Elcir Dias, Leonardo Leal, José 
Lyra, Breno de Mattos e Raul Córdula. 

6   BECHARA FILHO, 1997.

7   Essa ação foi liderada pelos artistas Raul Córdula, Breno de Mattos e Archidy 
Picado. Também fazia parte do grupo os poetas Jurandy Moura e Vanildo Brito, 
o xilogravador Pontes Silva, o cineasta Vladimir Carvalho, o dentista e pintor 
Leonardo Leal e o escritor Bento da Gama Batista. In: CÓRDULA, Raul. Memórias 
do Olhar. João Pessoa: Edições Linha D’Água, 2009, p. 74.

dade de exposições e salões de artes promovidos pelo Estado2. Diante 

dessa apatia, a partir de meados da década de 1940 os artistas tomam 

para si a tarefa de estruturar e dinamizar o campo das artes por meio 

da criação de um espaço que, além de oferecer uma dimensão pública 

para as artes plásticas, contribuísse para a formação do artista.

Criado em 1946, o Centro de Artes Plásticas da Paraíba 

(CAP) 3 era um “misto de associação de artistas plásticos e escola 

informal de arte onde também circulavam poetas e intelectuais”4. 

O CAP pode ser considerado a primeira tentativa de se implantar o 

ensino de arte (desenho e pintura) no estado da Paraíba e de se ins-

tituir, em João Pessoa, um espaço voltado às artes plásticas o qual, 

além de promover exposições, dispunha de ateliês onde os jovens 

artistas podiam buscar referências para suas produções e aprender 

com artistas mais experientes. 

2   CORDULA, Raul. Artes Plásticas na Paraíba: breve resumo histórico. João 
Pessoa, nov. 1981. 9 f. Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

3   Conforme Gabriel Bechara Filho, participaram da concepção do CAP os 
artistas Olívio Pinto, Geraldo Pinto Moura, Oswaldo Muniz, José Macedo, João 
Pinto Serrano, José Lyra e José Tinet. Também participaram regularmente do 
CAP Leon Clerot, Edésio Rangel, Hermano Guedes, João Batista de A. Pinto, 
José Castor do Rego, Elcir Dias e Demócrito de Castro e Pinto. Ver: BECHARA 
FILHO, Gabriel. Duas décadas de arte na Paraíba. In: NÚCLEO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CENTRO DE 
ARTES PLÁSTICAS DA PARAÍBA (1946-59). João Pessoa: NAC/UFPB, 1997. 
[Catálogo]. 

4   BECHARA FILHO, Gabriel. Duas décadas de arte na Paraíba. In: NÚCLEO DE 
ARTE CONTEMPORÂNEA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CENTRO 
DE ARTES PLÁSTICAS DA PARAÍBA (1946-59). João Pessoa: NAC/UFPB, 1997. 
[Catálogo].
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Em 1972, foi criada na UFPB a Galeria de Arte Pedro Améri-

co, com a  finalidade de “divulgar, através de exposições periódicas, 

os trabalhos dos artistas nordestinos que se destacam no panorama 

das Artes Plásticas, com especial ênfase nos paraibanos”11. Apesar 

da pequena quantidade de artistas vindos de outros Estados do Nor-

deste, esse objetivo foi efetivado nas mais de 40 exposições realiza-

das pela Galeria, na qual foram expostos trabalhos de artistas como 

Flávio Tavares, Raul Córdula, Miguel dos Santos, Wilton de Souza, 

Pierre Chalita, Roberto Lúcio, Régis Cavalcanti, Lêda Renaux, Ar-

chidy Picado, Flávio Gadelha, Dorian Gray, Marcos Pinto e Arthur 

Cantalice, dentre outros12. 

A partir de meados da década de 1970, as artes plásticas to-

mam novo fôlego em João Pessoa. Em 1974, o DC-UFPB é substituído 

pela Coordenação de Extensão Cultural (COEX)13 que, por meio da 

Divisão de Artes Plásticas, ofereceu cursos profissionalizantes de 

técnicas artísticas (pintura, desenho, cerâmica, xilogravura, dese-

nho arquitetônico) e teóricos (iniciação às artes plásticas e história 

da arte)14. As aulas foram ministradas por artistas, da Paraíba e de 

Pernambuco, experientes e reconhecidos regionalmente, dentre os 

quais Artur Cantalice, Montez Magno, João Câmara, Gilvan Sami-

co, Roberto Lúcio, Alfonso Bernal, entre outros15.

11   UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Reitorado Humberto Costa da 
Cunha Nóbrega 1971-1975: relatório final. João Pessoa: UFPB, 1975a, p. 132. 
[Relatório].

12   Ibidem, p. 150.

13   Ibidem, p. 133. Além da Divisão de Artes Plásticas, a COEX, possuía a 
Divisão de Cultura Musical (Coral Universitário) e Comunicação e a de Serviços 
Comunitários. 

14   Em 1973, a Divisão de Extensão Artística propôs a transformação dos 
Cursos Livres de Artes Plásticas, oferecidos pelo DC-UFPB, em “Cursos de 
Treinamento Profissional, a fim de adequá-los à realidade sócio-econômica e 
as necessidades da Região”. A solicitação foi aprovada pelo Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB através da Resolução nº 17 em 1973, 
sendo implantado em 1974. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 1974, um 
ano decisivo. Reitorado Humberto Costa da Cunha Nóbrega. Relatório Geral das 
Atividades da U.F.Pb. João Pessoa: UFPB, 1975b, p. 28. [Relatório].

15   CORDULA, Raul. Arte Contemporânea na Paraíba. João Pessoa: [198-a],10 f. 
Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

2.1.2 Segundo período: de 1963 a 1978

A partir de 1963, com a criação do Departamento Cultural 

da UFPB (DC-UFPB)8, o campo cultural passa a contar com ações 

sistemáticas nas áreas de artes plásticas, música, teatro e cinema, 

assumindo uma nova configuração. No que diz respeito, especifica-

mente, às artes plásticas, o DC-UFPB convidou artistas que haviam 

participado da concepção do CAP e da Escola Tomás Santa Rosa9 

para conceber e implantar o setor de Artes Plásticas, que foi estru-

turado nos mesmos moldes das citadas instituições, com suas ações 

girando em torno da promoção e formação dos artistas paraibanos, 

com a diferença de que agora havia maiores recursos físico, pessoal 

e financeiro. 

Dispondo de uma boa infraestrutura, montaram-se ateliês 

de pintura, desenho, gravura e cursos de introdução às artes plásti-

cas e história da arte. Nos ateliês, além de aulas, eram disponibili-

zados “tintas, papéis importados, cavaletes, pincéis”, numa cidade 

em que “não havia meios de um artista jovem adquirir material de 

qualidade para pintar”10. De 1963 a 1968 o DC-UFPB promoveu exposi-

ções coletivas, anuais e individuais, de alunos e professores e, even-

tualmente, de artistas convidados. Porém, em 1968 suas atividades 

ficaram comprometidas por conta da saída de vários artistas-profes-

sores e da suspensão de programas culturais, vistos como possíveis 

focos subversivos. 

8   O DC-UFPB era estruturado em duas Divisões: a de Assistência Social, 
responsável pelo refeitório e pela moradia estudantil, e a de Difusão Cultural que 
abarcava as áreas de artes plásticas, música, teatro, cinema, documentação e 
publicação.  Ver: GUERRA, Lúcia de Fátima. Caminhos da Extensão na UFPB. In: 
GUERRA; FERNANDES, 2006, p. 55.

9   Foram convidados os artistas Raul Córdula, Breno de Mattos, Arthur Cantalice 
e Archidy Picado.

10   CÓRDULA, Raul. Notas sobre as artes plásticas em João Pessoa nos anos 
60. In: PEREIRA JR, Francisco; CÓRDULA, Raul. Os Anos 60: revisão das artes 
plásticas da Paraíba. João Pessoa: UFPB/FUNARTE, 1979, p. 15.
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No primeiro Festival, foi oferecido o curso Artes Plásticas 

na Educação, ministrado por Noêmia Varela e Lygia Pape. Também 

foi promovida uma exposição coletiva com os trabalhos dos alunos 

do curso de artes plásticas da UFPB. No ano seguinte, montou-se a 

Coletiva do II Festival de Verão de Areia, com a participação de di-

versos artistas paraibanos, a maioria alunos ou ex-alunos dos cursos 

da UFPB, dentre os quais Flávio Tavares, José Lucena, Bruno Stein-

bach e Antônio Pascoal. Ainda realizou-se uma palestra com Raul 

Córdula, Clarival Valadares e Frederico Morais. Em 1979, além da 

tradicional exposição dos alunos dos cursos livres de arte da UFPB, 

foram oferecidas palestras com os críticos Mario Pedrosa, Ferreira 

Gullar, Ziraldo e Henfil. 

Além dos festivais, no decorrer da década de 1970, o governo 

do estado da Paraíba promoveu aproximadamente 26 exposições, re-

alizadas nos dois principais espaços expositivos de que dispunha: a 

Galeria José Américo de Almeida e a Biblioteca Pública do Estado. 

As mostras, com raras exceções20, contemplaram a produção artís-

tica local e regional21. 

20   Caso da individual do poeta visual e artista correio chileno Guilherme Deisler 
(1970), realizada na Galeria José Américo de Almeida, e da coletiva de trabalhos 
de Goeldi, Picasso, Samico e Chagall, pertencentes ao acervo do MAC/USP,  
promovida em 1972 na Biblioteca Pública do Estado.

21   Bechara e Andrade (2009) fizeram um levantamento de todas as matérias 
relacionadas às artes plásticas publicadas na imprensa paraibana durante 
o período de 1970 a 1979. Apesar de não disponibilizar o documento , o 
levantamento fornece a indicação bibliográfica, desse modo pude ter acesso 
a informações confiáveis sobre as exposições, salões e mostras realizadas 
nesse período na cidade de João Pessoa. De posse desse material, separei 
as exposições em três categorias: ações promovidas pela UFPB, ações 
promovidas pelo Estado e ações promovidas pela iniciativa privada (galerias 
de arte comerciais). Os dados obtidos em cada uma dessa categorias  foram 
confrontados, respectivamente, com informações fornecidas nos relatórios 
de atividades realizadas pela UFPB no mesmo período, com alguns relatórios 
da Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Paraíba, com informações 
obtidas em catálogos especificamente, e nos currículos e biografias de artistas 
paraibanos, onde pude localizar diversas exposições (coletivas e individuais). 
Por fim, pincei nos escritos de Raul Córdula e de Gabriel Bechara Filho 
referências a exposições. Nesse confronto localizei exposições que não haviam 
recebido cobertura da imprensa paraibana, portanto, esses valores devem ser 
considerados como aproximações e não como um valor exato.

Também foram promovidas dezenas de exposições na Gale-

ria de Arte Pedro Américo que, após um breve período fechada para 

reformas, reabriu, em setembro de 1975, totalmente remodelada, 

“contando com sistema de iluminação, ar condicionado e aparelha-

mento áudio-visual”16. Para a ocasião foi montada a exposição 12 

Anos de Artes Plásticas na UFPB, uma retrospectiva dos diversos 

artistas paraibanos que haviam passado, como alunos ou professo-

res, pelos cursos de artes plásticas da UFPB. 

Ainda em meados da década de 1970, observa-se, paralelo ao 

surgimento de um incipiente mercado de arte com criação de gale-

rias comerciais17, uma maior presença das artes plásticas nos pro-

gramas e ações desenvolvidos pelo Governo do Estado da Paraíba, 

inclusive “tentativas frustradas de criação galerias de arte e mu-

seus oficiais”18.  

Em 1976, por exemplo, o governo do Estado da Paraíba criou 

o Festival de Verão, posteriormente denominado Festival de Arte e 

Cultura, realizado anualmente na cidade de Areia19, e que possuía 

um setor voltado especificamente para as artes plásticas, cujas 

ações e atividades eram, geralmente, promovidas em colaboração 

com o Departamento Cultural da UFPB. 

16   UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,1975b, p. 134. [Relatório]. Conforme 
o referido relatório, o número de matriculados no curso de Artes Plásticas, no 
período de 1972/75, foi de 1.144 alunos. Para se ter uma dimensão, no mesmo 
período, o curso de Música, área que recebia os maiores recursos da extensão, 
teve 1.033 matrículas.

17   CORDULA, Raul. Artes Plásticas na Paraíba: breve resumo histórico. João 
Pessoa, nov. 1981. 9 f. Mimeografado. 

18   BECHARA FILHO, Gabriel; CARVALHO, Rosires de Andrade. Fontes para o 
estudo das artes visuais na Paraíba dos arquivos da imprensa: 1970-79. João 
Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009, p. 15.

19   O Festival foi realizado por sete anos consecutivos (1976-1982). Após a 7a 
Edição (1982) foi interrompido, sendo retomado em 1998 (8a Edição), porém sem 
a periodicidade anual.  As últimas edições aconteceram nos anos de 1999, 2005, 
2008 e 2011. Disponível em: <http://www.paraiba.pb.gov.br>. Acesso em: 03 
jan. 2012. 
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Além das exposições, a UFPB, por meio de seus cursos e pa-

lestras, teve um papel fundamental na formação dos artistas parai-

banos. Apenas no período de 1972 a 1975 o número de alunos matricu-

lados nos Cursos de Artes Plásticas foi de 1.14425, uma média de 381 

por ano, muitos dos quais, depois de formados, ainda hoje atuantes, 

inclusive nacionalmente, caso do pintor Flávio Tavares, do ceramis-

ta Miguel dos Santos e do gravador José Altino. Com a contratação 

de artistas para ocupar os cargos de professores dos ateliês, a UFPB 

também abriu um mercado para atuação profissional num contexto 

em que a maioria dos artistas, para garantir a subsistência, tinha 

profissões distantes do universo artístico.  

Já a partir de 1978, ano de criação do NAC, a atuação da 

UFPB no campo das artes plásticas se modifica radicalmente. Até 

então suas ações “nasce[ram] do somatório de experiências locais, 

como as do Centro de Artes Plásticas e da Escola de Arte Thomaz 

Santa Rosa”26. Consequentemente, o Setor de Artes Plásticas da 

UFPB, concebido por e para os artistas locais, apesar do fundamen-

tal papel que desempenhou, possuía uma abertura mínima para ou-

tras regiões. 

Se a princípio o enfoque na produção artística local parecia 

positivo, na medida em que supria a demanda dos artistas, a longo 

prazo vai implantando uma cultura de isolamento e de defesa do ar-

tista/arte local e/ou da arte do Nordeste. Nesse contexto, a ênfase 

em determinados valores estéticos – baseados no ideário e vida nor-

destinos percebidos como características da região – produz certo 

conservadorismo na medida em que impõe resistência ao que vem de 

fora. Assim sendo, as ideias estéticas locais parecem se fixar num 

25   UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 1975b, p. 28. [Relatório]

26   BECHARA FILHO, Gabriel. Apresentação. In: BECHARA FILHO; CARVALHO, 
2009, p. 13.

A partir do exposto, pode-se considerar que na década de 

1970 houve maior atuação do governo do Estado da Paraíba no campo 

das artes. Isso, para além das demandas dos artistas locais, estava 

em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Cultura 

(PNC). A PNC, no que tange a participação do Estado no campo cul-

tural, possuía, entre suas metas, duas que se expressam nas prin-

cipais ações desenvolvidas pelo governo da Paraíba: a promoção de 

exposições e de festivais de arte e cultura. 

Nesse sentido, os estados brasileiros, conforme a PNC, de-

veriam (1) “estimular a realização de festivais de arte”22, a fim de 

difundir e despertar o interesse pela produção artística nacional, e 

(2) divulgar e estimular as “manifestações da criatividade”, no caso 

das artes plásticas através de exposições23. A PNC também previa a 

parceria entre o MEC e as secretarias municipais e estaduais de cul-

tura, o que explicaria a participação da UFPB nos projetos culturais 

desenvolvidos pelo governo da Paraíba. 

Apesar desse significativo aumento, as ações do governo do 

Estado da Paraíba nunca se equipararam às promovidas pela UFPB, 

que realizou no período de 1963 a 1978 mais de 100 exposições24. Nos 

anos de 1970 a 1978, por exemplo, das 147 exposições realizadas em 

João Pessoa, 83 foram promovidas pela UFPB, 26 pelo Estado e 38 

pelo conjunto das galerias comerciais. Ou seja, a UFPB sozinha pro-

duziu mais exposições que o Estado e as galerias comerciais juntos. 

Logo, sua importância no fomento, dinamização e difusão da produ-

ção artística local é inegável.

22   BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Política Nacional de 
Cultura, Brasília: MEC, 1975 apud SILVA, 2001, p. 137.

23   Ibidem, p. 138.

24   Ver os relatórios de atividades da UFPB no período de 1964 a 1979. 
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cionalismo da Escola de Paris”32, culminando com a Semana de 22 e o 

movimento Modernista em São Paulo, que, segundo Sônia Salzstein, 

procurou instituir “uma forma moderna e brasileira, isto é, aberta 

sim às transformações do mundo moderno, mas tentando formular 

para estas o ponto de vista local”33, de maneira que através da fu-

são de componentes nacionalistas e modernistas se criasse uma arte 

brasileira.

O mesmo não pode ser percebido na região nordestina, onde 

se percebe uma ênfase no componente nacionalista com forte ape-

lo para a afirmação local, a favor de uma arte pura e característica 

da região, que fosse a expressão e o enaltecimento, através da pro-

blemática visual, das particularidades e valores da tradição e cul-

tura regionais34. O próprio Freyre, em sua coluna no jornal Diário 

de Pernambuco, conclamava os pintores a retratarem o Nordeste, 

“suas ‘paisagens rurais de outrora’, as figuras de ‘velhos senhores de 

engenho’, de ‘pastorinhas’, de ‘pretalhonas de miçangas e corais’”35. 

A influência do Regionalismo nas artes plásticas resultou, segundo 

Moacir dos Anjos,

numa produção centrada na organização de 
paisagens, tipos e ícones que sintetizariam, 
em termos visuais, o que é próprio da região. 
A construção desta visualidade esteve desde 
o início, entretanto, eivada de interpretações 
conflituosas sobre o repertório de imagens que 
efetivamente distinguiriam simbolicamente o 
Nordeste: se alguns artistas assumiam, em seus 
trabalhos, um tom celebratório de cores, formas 
e gentes encontráveis naquele espaço, outros 
utilizavam imagens e cenas comuns da região 
como índices das precárias condições de vida de 

32   AMARAL, 2006b, p. 74. [v. 2].

33   SALZSTEIN, Sônia. Uma dinâmica da arte brasileira: modernidade, 
instituições, instância pública. In: BASBAUM, Ricardo (Org.). Arte 
Contemporânea Brasileira. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001, p. 382. [v. 1].

34   AZEVEDO, 1984, p. 95. 

35   FREYRE, Gilberto. Artigo Nº 54. Diário de Pernambuco, Recife, de 27 de abril 
de 1924 apud AZEVEDO, 1984, p. 132. 

universo temporalmente deslocado e alienado em relação às diferen-

tes tendências, ideias, valores e concepções estéticas27. 

Esse posicionamento tem suas raízes no Regionalismo, li-

derado por Gilberto Freyre ao longo da década de 1920 em plena crise 

das economias açucareira e algodoeira, quando tem início a desar-

ticulação e enfraquecimento político das oligarquias rurais nordes-

tinas e a projeção econômica, política e cultural de São Paulo. Por 

meio do Regionalismo, Freyre esperava fortalecer no âmbito simbó-

lico uma ideia de região, de identidade nordestina e a promoção de 

uma consciência dos valores locais através da ênfase no passado de 

prosperidade da região, enformado nos valores e tradições da vida 

rural e na economia açucareira28.

Essa visão surge, não por acaso, no momento em que emerge 

uma consciência das potencialidades do país como um todo. Quando 

passar a existir, na expressão de Aracy Amaral, um “novo espírito 

nativista”29, materializado na busca de nossas raízes e num desejo de 

“auto-afirmação”30, será produzida “uma aceitação inédita da nos-

sa cultura, e inclusive uma grande curiosidade pela maneira de ser 

brasileira”31.

Nas artes plásticas, esse ‘espírito nativista’ produzirá uma 

“valorização do popular, simultaneamente à descoberta do interna-

27   Devo essa ideia a Marta Penner. 

28  A esse respeito ver AZEVEDO, Neroaldo Pontes de. Modernismo e 
Regionalismo: os anos 20 em Pernambuco. João Pessoa: Secretaria de Educação 
e Cultura da Paraíba, 1984. 

29   AMARAL, Aracy A. Do modernismo à abstração (1910-1950). In: AMARAL, 
Aracy A. Textos do Trópico de Capricórnio: artigos e ensaios (1980-2005). 
São Paulo: Ed. 34, 2006a, p. 119-131. [Vol.1: Modernismo, arte moderna e o 
compromisso com o lugar].

30   AMARAL, Aracy A. Modernidade e identidade: as duas Américas Latinas, ou 
três, fora do tempo. In: AMARAL, Aracy A. Textos do Trópico de Capricórnio: 
artigos e ensaios (1980-2005). São Paulo: Ed. 34, 2006b, p. 74. [Vol. 2: 
Circuitos de arte na América Latina e no Brasil].

31   AMARAL, 2006a, p. 119-131. [v. 1].
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São essas concepções e valores que, via de regra, repercu-

tiram na produção artística paraibana, predominantemente figura-

tiva, com pinturas baseadas na paisagem tropical, na cor local e no 

imaginário popular. De maneira que em plena década de 1970, mo-

mento de grande experimentação na arte brasileira, 

o perfil estético da produção das artes visuais 
paraibanas [pode ser caracterizado] pela 
predominância quase absoluta da figuração, 
e nas quais o mito, a fantasia, e a referência à 
tradição popular aparecem com freqüência 
[...], sendo pouco marcada pela presença da 

abstração e do experimentalismo.”39

É nesse contexto de isolamento cultural, de uma prática ar-

tística comprometida com a figuração, apegada às tradicionais ca-

tegorias das belas artes que surge o NAC/UFPB, num momento em 

que, segundo afirma Paulo Sérgio Duarte, “havia uma resistência 

muito forte a essas novas linguagens, devido ao forte apego a ques-

tões tradicionais de medium – a pintura, a gravura, etc”40. Portanto, 

a criação do NAC/UFPB pode ser considerada a primeira tentativa 

de se implantar uma proposta cultural exógena, baseada nos debates 

travados no eixo Rio – São Paulo e aberta às experimentações artís-

ticas. Também pode representar a primeira tentativa de, concomi-

tantemente, romper o tradicional isolamento que marcou o campo 

cultural paraibano e inserir a arte contemporânea em João Pessoa.

39   BECHARA FILHO, Gabriel. Apresentação. In: BECHARA FILHO; CARVALHO, 
2009, p. 18.

40   Entrevista concedida por Paulo Sérgio Duarte a Ivair Reinaldim no Rio de 
Janeiro em maio de 2010. In: REINALDIM, Ivair (Org.). Dossiê Espaço Arte 
Brasileira Contemporânea – ABC/Funarte. Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, n. 20, 
p. 113-139, jul. 2010, p. 130-131.

seus habitantes. O que aproxima essas visões 
distintas é o desejo de representar, através de 
uma figuração fortemente apegada ao mundo 
sensível, um território perfeitamente definido e 
avesso a contaminações36.  

Esse apego à figuração somado a aversão às contaminações 

e isolamento cultural se enraizará de tal maneira que muitos artis-

tas nordestinos, na década de 1950, se recusam a participar das Bie-

nais de São Paulo “por deliberações de política artística”37. Segundo 

Mario Pedrosa, “uma certa teoria ‘estética’ andava no ar para jus-

tificar a abstenção dos artistas mais em voga ou mesmo represen-

tativos de Pernambuco ou da Bahia”. Essa ‘teoria estética’ é assim 

explicada pelo crítico de arte:

Pernambuco, numa linha regionalista que veio 
desde as primeiras teorizações modais de 
Gilberto Freyre, timbrou em conservar-se à 
parte no Brasil [...] via na Bienal de São Paulo 
um centro de cosmopolitismo artístico contrário 
às suas afirmações regionais e nacionais, e 
expresso na predominância da arte abstrata. O 
“abstracionismo” era para grande parte de seus 
artistas, intelectuais e críticos mais influentes 
condenável em si mesmo, porque não seria mais 
do que a vitória no Brasil dum cosmopolitismo 
internacionalista desfigurado e desenraizado. Na 
Bahia, num espírito ainda mais agressivo do que 
em Pernambuco, o mesmo sintoma foi registrado 
[...].38

36   ANJOS, Moacir dos. Arte em trânsito. In: SESC POMPÉIA. NORDESTE. São 
Paulo: [s.n.], 1999. [Catálogo] Grifos meus. Apesar de essa ser a tendência geral, 
alguns artistas pernambucanos, a partir de suas experiências e vivências em 
Paris, conseguiram relacionar os valores regionais com atualizações e inovações 
plásticas segundo preceitos da modernidade; dentre eles destacam-se Cícero 
Dias e Vicente do Rego Monteiro, ambos tiveram um importante papel na difusão 
de valores cosmopolitas e internacionalistas vindos da Escola de Paris, no meio 
artístico pernambucano. Rego Monteiro, por exemplo, em1930 organiza uma 
grande exposição, montada em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, com diversos 
artistas da Escola de Paris. Na mostra foram exibidos trabalhos de Braque, de 
Chirico, Miró, Picasso, Léger, Lhote, dentre outros. Ver: AMARAL, 2006a, p.110. 
[v. 1].

37   PEDROSA, Mario. Da Bienal da Bahia e seus enfoques. In: PEDROSA, Mario. 
Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 
229. [Debates].

38   Ibidem, 1981, p. 229-230.
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estratégicos, estabelecer laços mais estreitos 
com a comunidade universitária e os artistas 
locais. Isto só pode se realizar com perfeito 
entrosamento entre o Núcleo e o trabalho de 
formação e extensão dos departamentos43. 

Para tanto, sem perder de vista o objetivo proposto, foram 

desenvolvidas ações em duas frentes, ambas visando a aproximação, 

inserção, compreensão e legitimação do NAC/UFPB e da arte con-

temporânea em João Pessoa, uma voltada para a UFPB (professores, 

universitários, funcionários) e outra para os artistas. 

O primeiro passo foi designar Córdula para coordenação 

do NAC/UFPB – como vimos, um dos responsáveis pela concepção e 

implantação do setor de artes plásticas da Universidade em 1963 – o 

qual, por sua trajetória, possuía grande prestígio no meio artístico. 

Ou seja, sua presença aumentaria as chances de aceitação/inserção 

do Núcleo na UFPB e em João Pessoa. 

Já com relação à comunidade universitária, a estratégia 

utilizada foi “conquista[r] um espaço teórico e crítico no interior 

da Universidade Federal da Paraíba”44 por meio do desenvolvimento 

de atividades e aulas dirigidas para estudantes do departamento de 

Comunicação e Artes e da abertura para que os alunos da discipli-

na Prática de Ensino, após preparados pela equipe NAC/UFPB, atu-

assem como monitores45. O Núcleo também apoiava as disciplinas 

Fundamentos da Linguagem Visual, Oficina Básica de Plástica e 

Fundamentos da Comunicação Humana46. Esse diálogo como o De-

partamento de Artes certamente contribuiria para alargar as for-

43   DUARTE, Paulo Sérgio. Introdução. In: NAC/UFPB (Org.). ALMANAC. João 
Pessoa: NAC/UFPB-FUNARTE, 1980. Grifos meus. Fonte:  Acervo NAC/UFPB.

44   CORDULA, Raul. Arte Contemporânea na Paraíba. João Pessoa, [198-a] 10 f. 
Mimeografado. Fonte:  Acervo NAC/UFPB.

45  CORDULA, Raul. O Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal 
da Paraíba. João Pessoa: NAC/UFPB, [198-b]. 4f. Mimeografado. Fonte: Acervo 
NAC/UFPB.

46   Ibidem.

2.2 O NAC/UFPB

Como já discutido no primeiro capítulo, o NAC/UFPB foi 

criado em setembro de 1978. Institucionalmente, ficou vinculado à 

Coordenação de Extensão e à Pró-Reitoria para Assuntos Comuni-

tários, setores responsáveis pelas atividades culturais e pelo diálo-

go da UFPB com o público externo. Como núcleo de extensão ficou li-

gado ao Departamento de Comunicação e Artes, especificamente ao 

Curso de Educação Artística, sendo composto por uma coordenação, 

um conselho técnico-científico e uma equipe constituída pelos artis-

tas Antonio Dias, Francisco Pereira Júnior e Raul Córdula, pelo crí-

tico de arte Paulo Sérgio Duarte e pelo sociólogo Silvino Espínola41. 

Como visto anteriormente, o projeto foi concebido por Pau-

lo Sérgio Duarte e Antonio Dias, e tinha como principal objetivo a 

criação de um espaço voltado à difusão e à produção em arte contem-

porânea, numa região que tradicionalmente oferecia resistência “a 

qualquer ação atualizadora no contexto artístico”42 e numa univer-

sidade que, há mais de uma década, desenvolvia ações voltadas, prio-

ritariamente, para a produção artística local e regional. 

Esse ambiente desfavorável, desde o início, ficou muito claro 

para Duarte, que, como saída, propõe a aproximação e o envolvimen-

to do NAC/UFPB junto aos principais setores de resistência, a saber: 

a UFPB e os artistas locais:

[...] O futuro do NAC depende de manter esta 
consciência diante das dificuldades, sem elas 
não se articularia a razão do trabalho. Sem os 
obstáculos seria suspeito qualquer projeto. 
Cabe ao NAC, sem abrir mão dos elementos 

41   CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE). 
Resolução nº 178/80. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

42   CORDULA, Raul. A experiência renovadora do NAC no campo da extensão 
universitária. In: GOMES, Dyogenes Chaves (Org). O Núcleo de Arte 
Contemporânea da Paraíba/NAC. Rio de Janeiro: Funarte, 2004, p. 14.
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de “material didático a serviço dos departamentos afins dentro da 

UFPB”50 e da veiculação de textos com esclarecimentos sobre suas 

atividades, se aproximar tanto da comunidade interna quanto da co-

munidade externa à UFPB.

Além dessas ações, o Núcleo contou com o respaldo da re-

solução nº 33/80 do Conselho Superior de Ensino e Extensão (CON-

SEPE), elaborada a partir do projeto de Dias e Duarte. Segundo a 

referida resolução, o Núcleo tinha por finalidade estudar, promover 

e difundir as artes visuais contemporâneas na Universidade e na 

comunidade em geral; executar e/ou participar de programas inter-

disciplinares compatíveis com seus objetivos; manter uma infra-

estrutura de produção e documentação artística ligada ao ensino, 

pesquisa e à extensão. O documento também delimitou os aspectos 

concernentes a sua área de atuação:

realizar a política cultural da Pró-reitora para 
Assuntos Comunitários, na área específica das 
artes visuais, contribuindo na assistência técnico-
cultural, no campo de estudo, da pesquisa e da 
extensão, à Universidade e a Instituição Cultural 
do Estado e particulares, promovendo intercâmbio 
com organismos nacionais e internacionais 
congêneres51. 

Aliados a essas atribuições e às estratégias de aproxima-

ção, outros fatores contribuíram tanto para o estabelecimento do 

Núcleo como para que desenvolvesse suas ações com maior autono-

mia. Por exemplo, o fato de suas atividades serem subsidiadas pela 

Funarte, e não com recursos da UFPB, e de sua sede estar localizada 

fora do campus, longe da vigilância dos que criticavam sua proposta. 

50  CORDULA, [198-b]. Fonte: Acervo NAC/UFPB.. 

51  CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE). 
Resolução nº 178/80. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

mas e metodologia do ensino de arte, ampliar o campo de atuação 

profissional e a relação do futuro docente com a arte. 

A proposta elaborada por Duarte e Dias também procurou 

envolver outros departamentos da universidade. Para tanto, seu 

regulamento previa a criação de um conselho técnico-científico 

interdisciplinar, formado pela equipe de coordenação e por profes-

sores dos departamentos de Filosofia, de Arquitetura e de Ciências 

Sociais. Esse conselho deveria, junto com a equipe de coordenação, 

deliberar sobre a programação e pesquisas do Núcleo47. Além disso, 

sua formação interdisciplinar se justificaria na medida em que, se-

gundo Duarte,

[...] tal como formando professores e 
pesquisadores com uma visão correta da 
literatura colabora-se, ainda que indiretamente, 
ao desenvolvimento de novas formas literárias, o 
intercâmbio entre os departamentos de filosofia, 
artes e comunicação, arquitetura e ciências 
sociais pode redefinir um espaço de trabalho na 
área das artes visuais48.

Ou seja, por meio dessa parceria seria possível viabilizar a 

realização de “eventos e mostras, [que] conjugassem a ação inter-

disciplinar como processo pedagógico básico da educação artística 

contemporânea”49, contribuindo para o desenvolvimento de ações 

que enfatizavam o diálogo entre as artes visuais e outras áreas do 

conhecimento e linguagens artísticas.

A equipe do Núcleo também buscou, por meio da produção 

47   Com relação às atribuições do conselho técnico-científico, ver a Secção I do 
Regulamento do NAC/UFPB.

48   DUARTE, 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

49   Ibidem. 
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para superar o desafio de aproximar, “formar o público, [...] e subsi-

diar o artista [local] das informações atualizadas da arte”53. Tam-

bém, sempre que possível eram oferecidas oficinas de produção com 

os artistas visitantes. 

Já para alunos e professores da rede oficial de ensino, o NAC 

esforçava-se em oferecer um programa de visitas guiadas. O objetivo 

era despertar o interesse dos alunos para a arte e tornar as visitas 

“um aspecto rotineiro”54 no cotidiano das escolas, de modo que fos-

sem inseridas “na programação dos professores de educação artísti-

ca como elementos para o trabalho de cada semestre”55. 

Essa preocupação esteve presente desde a primeira expo-

sição promovida em sua sede em fevereiro de 1979, a individual de 

Antonio Dias. Nessa ocasião, o NAC/UFPB estabeleceu “uma pon-

te importante”56 com o “trabalho pedagógico”57, por meio “de visi-

tas programadas organizadas por Raul Córdula, com estudantes 

de seu curso de extensão e apoiadas por palestras de Paulo Sérgio 

Duarte”58. Cabe destacar que esse esforço teve algum reconhecimen-

to, como nota-se no relato de Fernando Medeiros, professor de Edu-

cação Artística do Colégio Estadual do Bairro dos Estados:

Atualmente o NAC vem desempenhando um 
papel importante uma vez que tem proporcionado 
oportunidades de alunos secundaristas ficarem 
mais atualizados com a produção artística do 
Estado. Por outro lado, serve de incentivo a 
fim de que os estudantes, desde cedo, possam 
apreciar obras de arte. Durante minhas aulas, 

53   CORDULA, 2004, p.15.

54   CORDULA, [198-b]. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

55   Ibidem.

56   CORDULA, Raul. Porque um Núcleo de Arte Contemporânea na Universidade. 
João Pessoa, [198-d]. 6f. Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

57   Ibidem.
58   Ibidem.

Também a escolha de um espaço localizado no centro da ci-

dade de João Pessoa pode ser compreendida como uma tentativa de 

tornar mais orgânica a inserção do Núcleo na comunidade externa 

à UFPB, sobretudo junto aos artistas locais. Essa localização possi-

bilitaria ao Núcleo desenvolver ações mais efetivas junto às escolas 

públicas da capital já que, como a maioria estava localizada nessa 

região, facilitaria o acesso e a visitação de estudantes e professores 

às mostras e atividades.

Outra estratégia de aproximação desenvolvida por Duarte 

e Dias foi a elaboração de uma proposta que conjugava exposições, 

diálogo artista/público e ações de formação, de modo que a arte con-

temporânea fosse, simultaneamente, vista e problematizada para 

além das reduções e mistificações produzidas pelo senso comum. Se-

gundo Raul Córdula,

 [...] O artista visitante viajava para João Pessoa, 
onde trabalhava em todas as etapas da realização 
do seu trabalho, desde o contato direto com o 
alunado da Universidade, com a imprensa, grupo 
de monitores e com o público em geral, além de 
assistência à equipe de montagem.
 [O NAC/UFPB] estabelecia o contato entre todas 
as partes envolvidas, organizava a comunicação do 
trabalho, inclusive redigindo os textos jornalísticos 
de apoio e, eventualmente, o de apresentação, algo 
assim como os atuais ‘textos curatoriais’, além de 
projetar ou assessorar a montagem52.

Ou seja, por meio das exposições garantia-se o contato com 

uma variada gama de trabalhos e procedimentos das artes visuais 

contemporâneas. Já por meio do diálogo favoreciam-se a aproxima-

ção e o compartilhamento de experiências. Essas duas estratégias 

se converteram no principal instrumento utilizado pelo NAC/UFPB 

52   CORDULA, 2004, p. 17.
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um incêndio que consumiu mais da metade de seu acervo e o segundo, 

com a saída do professor Walter Zanini, perderia seu formato experi-

mental. Nesse contexto, a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro 

(EAV-RJ) se destaca como um organismo dissonante no sistema de 

ensino de arte e como importante “centro formador e promotor da 

arte contemporânea”61.   

Segundo Dária Jaremtchuk62, “desde meados da década de 

1970, o Parque Lage [vinha] se firmando como espaço plural e recepti-

vo à nova produção”. Sob a gestão do artista Rubens Gerchman, pas-

sou a adotar uma “proposta aberta e interdisciplinar”, onde “distan-

te de qualquer perfil acadêmico [...] [,] com artistas convidados como 

professores, a escola iniciou uma significativa trajetória no ensino 

artístico” e “abrigou exposições de arte contemporânea significati-

vas”, permitindo “o surgimento de toda uma produção marginaliza-

da pelo sistema acadêmico cultural vigente”63. 

Assim sendo, a EAV-RJ, com uma proposta institucional 

experimental que se assemelhava à que o NAC/UFPB pretendia im-

plantar em João Pessoa, converteu-se num importante interlocu-

tor. O Núcleo, para estreitar relações com a referida instituição e 

com seu coordenador, promoveu em março de 1979 a exposição ico-

nográfica Espaço de Emergência x Espaço de Resistência para o De-

partamento de Artes no campus central da UFPB. Foram exibidos 

“70 painéis ilustrativos reportando todos os aspectos promocionais 

e didáticos”64 desenvolvidos pela EAV-RJ no período de 1975 a 1978. 

Ainda como parte da programação, Gerchman e Hélio Eichbauer fi-

61   O NORTE. Coordenação artística faz exposição visual no campus. Jornal O 
Norte. João Pessoa, 22 mar. 1979. Fonte: Acervo NAC/FPB.

62   JAREMTCHUK, 2007, p. 58. 

63   PONTUAL, Roberto. Fogo e Alma. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 mar. 
1980. Caderno B, p. 02. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

64   O NORTE. Coordenação artística faz exposição visual no campus. Jornal O 
Norte. João Pessoa, 22 mar. 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

recomendo que os estudantes tenham sempre 
contato com exposições, com artistas59.

Se no âmbito nacional a proposta do Núcleo não seria uma 

inovação – tendo em vista as experiências desenvolvidas, por exem-

plo, na Sala Experimental do Museu de Arte Moderna e na Escola de 

Artes Visuais, ambas no Rio de Janeiro, e no Museu de Arte Contem-

porânea da Universidade de São Paulo –, no âmbito regional, segun-

do Duarte, representou um importante marco: 

O NAC foi importante como marco do que viria 
depois ocorrer 10, 15 anos mais tarde, com mais 
força em Recife do que até mesmo em João 
Pessoa, que era uma abertura inevitável para 
novas linguagens na arte contemporânea. [...] O 
NAC cumpriu um papel importante como núcleo 
pioneiro nesse debate60. 

Diferentemente das propostas desenvolvidas anteriormen-

te pela UFPB, baseadas nas experiências locais, Duarte e Dias se 

pautaram em experiências institucionais que privilegiavam a arte 

contemporânea e forneciam alternativas às tradicionais formas de 

ensino-aprendizagem no campo das artes. Cabe destacar que ambos 

tinham experiência internacional, pois haviam morado na Europa, 

o que certamente os possibilitou conhecer ações e políticas institu-

cionais mais experimentais. 

No Brasil, propostas institucionais dessa natureza foram 

desenvolvidas no MAM-RJ e no MAC-USP. No entanto, em 1978, ano 

de criação do NAC/UFPB, o primeiro foi fechado em decorrência de 

59   O NORTE. Exposição internacional encerrada hoje no NAC. Jornal O Norte, 
João Pessoa, 19 set. 1980.

60   Entrevista concedida por Paulo Sérgio Duarte a Ivair Reinaldim, no Rio de 
Janeiro, em maio de 2010. In: REINALDIM, 2010, p. 130-131.
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a mesma popularidade do teatro, da música popular e do cinema, es-

tarem fora do foco da repressão e não se converterem num campo 

estratégico para o jogo ideológico/político do regime militar.

Além disso, o Núcleo foi favorecido pelo processo de aber-

tura política, ocasião em que era mais vantajoso, para o governo 

militar, viabilizar financeiramente a produção artística e fornecer 

espaço para exibição e atuação dos artistas, mesmo aqueles que não 

expressavam o ideal do regime, do que vê-los construindo circuitos 

absolutamente independentes e imprevisíveis69. 

Também contribuiu para a dinamização do Núcleo o fato da 

Funarte, nesse momento, desenvolver uma política de descentrali-

zação de suas ações, estimulando a integração das regiões e a circu-

lação de artistas, críticos e exposições, sobretudo nos projetos que 

fomentava. 

A soma dos fatores expostos colaborou para que o NAC/

UFPB oferecesse, numa região que tradicionalmente permanecia à 

margem das principais cenas de arte, uma boa infraestrutura para 

o desenvolvimento de propostas e ações artísticas experimentais. 

Contribuiu, ainda, para a criação de um espaço que, além de apoiar e 

tentar envolver os artistas nas decisões que norteavam seu progra-

ma70, considerava fundamental sua participação na formação do pú-

blico e dos artistas locais71.

O surgimento do Núcleo, enquanto expressão das ideias de 

Dias e Duarte, foi bem recebido por críticos e artistas de outras re-

giões, o que contribuiu para que tivesse certa projeção em outros 

69   Ibidem.

70   CORDULA, Raul. O Núcleo de Arte Contemporânea como instituição cultural.. 
João Pessoa: NAC/UFPB, [198-c]. 3f. Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

71   CORDULA, [198-b]. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

zeram palestras, “destinadas a alunos, professores e artistas locais, 

dos trabalhos por eles executados”65 a frente da EAV-RJ.

A realização dessa exposição forneceu à equipe NAC/UFPB 

informações que contribuíram para o delineamento de sua proposta 

educativa, já que, segundo Córdula, foi a partir das experiências da 

EAV-RJ que “surgiu o modelo das ações educativas”66 do Núcleo. Já o 

fato de ter sido realizada na UFPB e não no Núcleo pode ser pensado 

como uma tentativa de demonstrar ao público universitário, sobre-

tudo aos professores e alunos do Departamento de Artes, que algo 

semelhante à proposta concebida por Duarte e Dias vinha sendo de-

senvolvido com sucesso desde 1975 pela EAV no Rio de Janeiro. 

A proposta do Núcleo começa a ser implementada com a 

inauguração de sua sede em 13 de fevereiro de 197967. Na ocasião, 

havia suítes para artistas convidados (quando ainda não existia o 

conceito de residência artística), ateliê de litografia (único existen-

te no nordeste), ateliês para práticas artísticas, sala para cursos, 

palestras e conferências, biblioteca e um laboratório completo de 

fotografia. Neste espaço, o Núcleo desenvolveu “todo um programa 

de apoio a fotografia, desde o estágio de produção em laboratório até 

a apresentação final ao público”68. 

Alguns fatores influenciaram positivamente para o estabe-

lecimento do NAC/UFPB. Dentre eles, o fato da vertente artística 

privilegiada em sua proposta, as artes plásticas, por não possuírem 

65   O NORTE. Mostra Espaço de Emergência traz cariocas a João Pessoa. Jornal 
O Norte. João Pessoa, 6 dez. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

66   CORDULA, 2004, p. 16.

67   O NAC foi oficialmente criado em 1978 por meio da Portaria P/GR Nº 019/78, 
emitida pelo Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque em 18 de setembro de 
1978. No entanto, apenas em  fevereiro de 1979 inaugura sua sede. 

68   PONTUAL, Roberto. Tempo de fotografia. In: Gomes, Dyógenes Chaves. 
Núcleo de Arte Contemporânea da Paraíba – NAC, Rio de Janeiro: Funarte, 
2004, p. 95.
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Ou seja, a criação do Núcleo oferecia aos artistas um espa-

ço aberto a experimentação, onde poderiam desenvolver e/ou reali-

zar suas proposições com autonomia, sobretudo nos três primeiros 

anos, quando passaram pelo NAC/UFPB artistas como Tunga, Cildo 

Meireles, Anna Maria Maiolino, Paulo Klein, Paulo Bruscky, 3NÓS3, 

Jota Medeiros, Marcelo Nitsche, Falves Silva, Artur Barrio, Leo-

nhard Frank Duch, Vera Chaves Barcellos.  

O trânsito e a presença de artistas de outros lugares faz com 

que Pontual considerasse o Núcleo como “um dos raros organismos 

de fato operativos fora do eixo Rio-São Paulo”75. O fluxo de artistas 

‘de fora’ pode ser entendido como uma tentativa de ampliar o reper-

tório visual e teórico de artistas locais e com isso contribuir para 

que eles repensassem sua própria produção, como se pode verificar 

na justificativa dada pela equipe NAC/UFPB ao jornal União:

os exemplos significativos da arte contemporânea 
que se faz aqui e lá fora, a título de informação 
e pesquisa, para que possivelmente se forme 
ou se desperte um interesse dos jovens artistas 
para um trabalho inovador, da vanguarda, ligado 
a sua realidade, mas que transcenda as técnicas 
e formas já gastas, pois [...] só uma consciência 
cultural pode produzir um artista contemporâneo76.

Essa tentativa de implementar uma proposta que procurava 

fazer uma ponte entre o ‘nacional/global’ e o ‘local/regional’ foi per-

cebida de maneira positiva por Pontual:

[...] Tal como está proposto aqui, este Núcleo 
– tenta unir num binômio duas coisas que são 
importantes: uma é a extrema atualização em 
relação aos padrões de criação atual [...] é 
muito importante, porque fica evitado um perigo 
enorme, que é o fechamento dessas atividades 

75   Ibidem. 

76   A UNIÃO. NAC abre as portas para o artista. Jornal A União. João Pessoa, 16 
ago. 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

circuitos de arte. Com relação aos críticos de arte, é importante 

destacar que, apesar da década de 1970 ser marcada por uma retra-

ção da produção e recepção da crítica de arte no país, a presença de 

críticos do porte de Mário Pedrosa e Roberto Pontual, ambos convi-

dados – assim como Fábio Magalhães, Alberto Beuttenmüller e Ana 

Mae Barbosa72 – para inauguração da sede do NAC/UFPB, contribuiu 

para divulgação de sua proposta e, consequentemente, para sua visi-

bilidade no circuito artístico nacional. 

Assim sendo, as presenças dos referidos críticos, sobretudo 

de Pedrosa – dois anos após retornar do exílio, na fase mais pessi-

mista de sua produção crítica73 –, além de confirmar seu papel como 

grande incentivador da arte, forneceu prestígio à recém-criada ins-

tituição e legitimou a proposta do jovem crítico Duarte. Do mesmo 

modo, Pontual, em texto escrito sete dias após sua visita, fala de ma-

neira entusiasmada sobre a criação do NAC/UFPB em sua coluna no 

Jornal do Brasil:

primeiramente, desloca o eixo de ativação 
de novas atitudes e linguagens artísticas 
até uma região ainda mais refratária do que 
propícia a elas. Assim, já não se deixa intacto 
com o Rio e São Paulo [...] o privilégio de uma 
velha e compacta hegemonia do sentido da 
experimentação, entre nós. Em segundo lugar, 
a célula emergente compromete o mecanismo 
universitário que a recebe na prática de um 
projeto alternativo, cuja vontade maior é suprir 
lacunas armadas por outros circuitos de arte 
[...]74

72   CORDULA, Raul. A História do NAC. Jornal O Norte, João Pessoa, 14 set. 
1995. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

73   Ver BARROS, José D’Assunção. Mário Pedrosa e a crítica de arte no 
Brasil. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci _
arttext&pid=S1678-53202008000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. 
Acesso em: maio 2012. 

74   PONTUAL, Roberto. Um Núcleo fora do núcleo (ou como ativar longe do eixo). 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20 fev. 1979. Caderno B, p. 25-26. Grifos meus. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.
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de ser, tornando-se mais um órgão estatal ‘bem 
intencionado’, mas incompetente.82

Essa cobrança justificava-se pelo fato de que a participa-

ção de artistas paraibanos na grade de programação do Núcleo era 

equivalente a 40%83, aproximadamente. Duarte, inclusive, reconhe-

ceu que sua programação “poderia ter sido mais balanceada com os 

artistas locais”84. No entanto, como o NAC/UFPB poderia cumprir 

seu objetivo de atuar como um espaço voltado para a promoção e di-

fusão das artes visuais contemporânea na Universidade e em João 

Pessoa85, caso privilegiasse exclusivamente os artistas paraibanos? 

Com relação a presença dos artistas locais cabe destacar 

que o NAC/UFPB sempre esteve aberto e disposto a apoia-los86. Essa 

afirmação pode ser confirmada nas diversas ações concebidas, espe-

cificamente, para eles, caso dos cursos, das oficinas e das conversas 

com os artistas visitantes. E também no fato do Núcleo contar com 

a colaboração de alguns artistas paraibanos que, como integrantes 

de sua equipe, desempenharam um importante papel, como se verá 

mais adiante. A resistência/rejeição de fato existiu, mas veio de par-

te dos artistas que, segundo, Antonio Dias, 

[...] achavam que iam ser banidos, que hordas de 
artistas do “sul” iriam chegar para se sobrepor 
à cultura local. [...] Eu achei que era uma 
experiência que poderia ter dado certo, mas 
houve muita reação local. Acho que preferiram 

82   Ibidem. Grifos meus.

83   De acordo com dados obtidos nos Relatórios de Atividades do NAC/UFPB no 
período abarcado pela pesquisa. 

84   Entrevista concedida por Paulo Sérgio Duarte a Ivair Reinaldim, no Rio de 
Janeiro, em maio de 2010. In: REINALDIM, 2010, p. 130.

85   CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE). 
Resolução nº 178/80. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

86   PEREIRA, Francisco. Entrevista concedida a José Altino. In: O NORTE. 
DEBATES: José Altino ouve Chico Pereira sobre artes visuais. Jornal O Norte , 
João Pessoa, 03 jul. 1979. Acervo NAC/UFPB. 

no provincianismo. Mas ao mesmo tempo, essa 
atitude vai se fundir com o interesse muito 
grande pela coisa local [...] Esse interesse 
no local e no universal, do ponto de vista da 
proposta que o Núcleo tem, pode dar, no geral 
em resultado muito bom77

Apesar de ter obtido o reconhecimento de críticos e de ar-

tistas fora da Paraíba, a proposta foi recebida localmente como im-

posição de uma determinada vertente artística e desvalorização 

da produção local78. Consequentemente, foi duramente criticada 

por artistas e pela imprensa – que acusavam o Núcleo de “apenas 

comprar ‘cultura’ no sul maravilha. [E] através de convênios com 

a FUNARTE, trazer artistas de renome no campo da chamada arte 

contemporânea”79. Ironizavam o “esforço do NAC em importar cul-

tura, na tentativa vã de distribuí-la entre os artistas paraibanos 

considerados tão desinformados do que se faz no mundo”80. Argu-

mentavam que era “mais do que evidente que o simples fato de expor 

bons artistas, não [iria] influir na formação da nova geração”81. Co-

bravam que

para justificar sua existência, e cumprir com sua 
finalidade a qual foi proposta, o Núcleo de Arte 
Contemporânea, precisa[va], antes de tudo, 
atrair para si, e assimilar, os artistas plásticos 
paraibanos e muito principalmente os alunos dos 
cursos de artes da UFPB [...] [Era] o caminho na 
procura de integrar o artista e o aluno da terra, 
própria vida do NAC. Sem a participação dos 
dois perde o objetivo de existir e a própria razão 

77   O NORTE. Roberto Pontual: Não é função da obra de arte o engajamento 
imediato com a realidade. Jornal O Norte, João Pessoa, 17 fev. 1979. Segundo 
Caderno, p. 1. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

78   BECHARA FILHO; CARVALHO, 2009.
79   ALTINO, Jose. Artes Visuais. João Pessoa: NAC/UFPB, s.d. 1 f. 

Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

80   Ibidem.

81   Ibidem.
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ver professores da UFPB93.

Por fim, era preciso que o NAC/UFPB conseguisse deixar 

claro para a Universidade, os artistas e o público em geral que sua 

função, como destacou Iveraldo Lucena, Pró-reitor para Assuntos 

Comunitários da UFPB, era “projetar uma nova dimensão no campo 

das artes visuais, fora do contexto das exposições tradicionais ou da 

informação artística acadêmica”94. 

Conscientes das dificuldades de inserção e das particula-

ridades da situação cultural paraibana, a equipe do NAC/UFPB en-

frentou com “coragem”95 o desafio de “transformar uma situação 

insatisfatória”96 no campo das artes, tentando, por meio das expo-

sições que promovia, construir uma visualidade distante dos prin-

cípios acadêmicos, como destacou Duarte ao analisar os primeiros 

anos de atuação do Núcleo: 

[...] O N.A.C. (sic) apresentou uma bateria de 
exposições onde trouxe à mostra a maior diversidade 
de tendências da arte contemporânea no Brasil. 
Não se privilegiou “ismos” ou rótulos fáceis; ao 
contrário, exigiu-se um esforço de ruptura com idéias 
preconcebidas. O trabalho do NAC não colaborou 
para fortalecer uma arte refrescante para o olhar. 
Quando um momento de fruição pode fixar-se no 
elemento puramente sensível, este atrativo esteve 
ligado à necessidade de conhecimento de outros 
problemas escamoteados pelo aspecto
puramente estético97.

93   A maioria dos fotógrafos paraibanos que expuseram no NAC/UFPB era 
professor da UFPB. Como exemplo podemos citar os fotógrafos Luiz Bronzeado, 
coordenador dos Laboratórios Fotográficos da UFPB e professor de publicidade 
e fotografia no Departamento de Artes e Comunicação, Antonio Gualberto, 
professor do Centro de Tecnologia na área de Engenharia de Produção, Roberto 
Coura, professor de fotografia do campus Campina Grande, Griselda Klüpple, 
professora de Projetos Arquitetônicos do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo, Roberto Guedes, aluno do curso de Arquitetura. 

94   LUCENA, Iveraldo. Texto de apresentação. In: NAC/UFPB (Org.). ALMANAC. 
João Pessoa: NAC/UFPB-FUNARTE, 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

95   DUARTE, 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

96   Ibidem.
97   Ibidem.

manter o isolamento [...]87.

Outra demonstração relacionada com a abertura do NAC/

UFPB para o artista local foi a inserção sistemática de fotógrafos 

paraibanos na grade de sua programação88. Assim sendo, entre 1978 

e 1985 o Núcleo promoveu, aproximadamente, 18 mostras voltadas 

para a fotografia, das quais 10 contemplavam paraibanos89. 

Apesar de conseguir, com essas exposições, diminuir um 

pouco as “acusações que vinha recebendo de ser nada mais do que 

uma sucursal paraibana do movimento artístico vanguardeiro do 

Sul maravilha”90, a promoção de fotógrafos paraibanos na progra-

mação do NAC/UFPB não pode ser entendida apenas como uma sa-

ída para contemplar artistas locais na grade de sua programação, 

mas uma tentativa de “atuar mais intensamente junto aos artista 

locais”91, objetivando promover aqueles “que vem atuando sistema-

ticamente no campo da criação visual”92. Ou seja, o Núcleo, partindo 

de um problema/demanda colocado pelos próprios artistas, encontra 

uma maneira de, simultaneamente, difundir trabalhos de fotografia 

como arte – e consequentemente a fotografia como mais uma mídia 

a serviço do artista – promovendo a produção artística local e envol-

87   DIAS, Antonio. Entrevista concedida a Roberto Conduru. In: CONDURU, 
Roberto; RIBEIRO, Marília André (Org.). Antonio Dias: depoimentos. Belo 
Horizonte: C/Arte, 2010, p. 30.

88   Essa questão será aprofundada mais adiante. 

89   Os fotógrafos paraibanos que expuseram no NAC/UFPB foram: Roberto 
Guedes, Antonio Gualberto, Luiz Bronzeado, Roberto Coura, José Nilton, Gustavo 
Moura, Manuel Clemente, Griselda Küpplel, Ana Isabel Ferreira e o artista 
Francisco Pereira Júnior. Fonte: Relatório de Atividades do NAC/UFPB (1978-
1985). Acervo NAC/UFPB.

90   ARAUJO, Rênio Assis. Quem tem medo da arte contemporânea?. Jornal 
Correio da Paraíba, João Pessoa. 15 fev. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

91   NAC/UFPB. Ofício Nº 32/79. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

92   Ibidem.
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de imagens com recursos industriais causou um 
dos mais importantes abalos nos valores que 
organizam e sustentam a ideologia das belas-
artes. Muitas transformações no espaço de 
produção artística decorreram do impacto da 
época industrial redimensionando a circulação 
de bens culturais e impondo novos códigos de 
leitura [...]101. 

Ou seja, não se tratava simplesmente de exibir as serigrafias de 
Tozzi, mas, também, relativizar valores como autoria, original e cópia, 
além de discutir o impacto das novas tecnologias de reprodução/criação 
da imagem na arte, passando ainda por questões relativas ao mercado e 
democratização da produção artística na contemporaneidade. 

Assim sendo, percebe-se todo esforço do NAC/UFPB para, por 
meio das exposições, ampliar o repertório visual e teórico dos artistas 
locais e relativizar as noções artísticas que vigoravam em João Pessoa. 
Para tanto, promoveu proposições que, ao explorarem uma variada gama 
de técnicas, mídias, materiais e suportes (xerox arte, arte correio, art-
door, livro de artista, videoarte, fotografia, instalação), rompiam com as 
tradicionais categorias e valores artísticos. Ainda por meio de suas expo-
sições, o Núcleo pretendia se consolidar como um espaço voltado para a 
difusão, produção e formação em arte contemporânea ao mesmo tempo 
em que incluiria João Pessoa no mapa das artes.

101   DUARTE, 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

Logo, por meio da problematização de suas exposições, o Nú-

cleo esperava contribuir para a formação de um “espírito crítico”98 

diante de “problemas complexos como [o] que envolve a formação es-

tética e artística numa região distante dos grandes centros de pro-

dução e decisão”99. Assim, o Núcleo procurou, como avaliou Pontual,  

proporcionar uma leitura crítica nos mais 
variados níveis de sua presença [...] no caso dos 
eventos que partam da amostragem de obras, 
o esforço será sempre não o de entronizá-las 
sob a forma de objetos prontos e isolados, mas 
o de utilizá-las como demonstrativo essencial 
do processo criador, atraindo o visitante menos 
para a contemplação redutora e mais para a 
participação ampliadora100.

A posição defendida por Duarte, na qual toma como exemplo 

a mostra de serigrafias do artista Claudio Tozzi, fornece alguns ele-

mentos para se compreender  como isso funcionava :

[...] O trabalho de Tozzi serviu de apoio à 
discussão das técnicas de reprodução e suas 
relações com a obra de arte. Esta questão se 
estende bem além das simples gramáticas 
de multiplicação. Nela se confrontam dois 
universos contraditórios. De um lado, o trabalho 
de arte partidário de uma função nostálgica 
a realimentar o mito do “original”, do único, 
do exclusivo. Valores estéticos erigidos numa 
situação histórica concreta encobrindo uma 
determinada relação social de produção de bens 
culturais. De outro lado, encontra-se cada vez 
mais à disposição do artista meios industriais de 
reprodução da imagem que vão desde a simples 
mesa de serigrafia até as estações eletrônicas 
para a gravação em fita magnética. A produção 

98   CORDULA, [198-d]. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

99   Ibidem.

100   PONTUAL, 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 
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abordada pela primeira vez102 em João Pessoa103. Na ocasião, o Nú-

cleo exibiu trabalhos de aproximadamente 50 artistas brasileiros104 

e discutiu a apropriação da xerografia nos processos artísticos con-

temporâneos.

A exposição foi viabilizada por meio de parceria com a Pi-

nacoteca do Estado de São Paulo105 que, segundo Dária Jaremtchuk, 

compunha, juntamente com o MAM/RJ e o MAC/USP, “uma pequena 

rede de espaços expositivos caracterizada por oposição às dimen-

sões simbólicas das instituições oficiais da arte  e às suas estratégias 

homogeinizadoras”106, operando numa outra lógica.  

Na Pinacoteca, durante a gestão de Fábio Magalhães 

(1979-1982), momento em que foi estabelecida a parceria com o Nú-

cleo, “a linha de condução era de apoio às pesquisas experimentais 

contemporâneas”107, além de demonstrar preocupação com a forma-

102   Com relação a xerox arte, cabe destacar a atuação pioneira do artista 
paraibano Unhandeijara Lisboa no movimento de arte correio, no qual o xerox 
(a arte xerox) era um recurso amplamente utilizado. Em 1974, participa com 
Anna Bella Geiger e Paulo Bruscky do Festival de La Postal Creative, na Galeria 
U de Montevidéu, no Uruguai. No ano seguinte,  participa da Última Exposición 
Internacional de Artecorreo 75, organizada por Horácio Zabala, em Buenos 
Aires, que contou com a participação de Paulo Bruscky, Julio Plaza, Amélia 
Toledo, Mário Ishikawa, dentre outros. Ver PECCININI, Daisy Valle Machado. 
Apresentação. In: ARTE novos meios/multimeios: Brasil 70/80. São Paulo: FAAP, 
2010. Fac-símile. [Catálogo originalmente publicado em 1985]. p. 14.

103   A exposição foi exibida tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, 
tendo em vista que a mostra também foi levada para o Departamento de Artes da 
UFPB e para a Biblioteca Central do campus João Pessoa e de Campina Grande. 
Ao final da itinerância, os trabalhos exibidos, como geralmente acontecia em 
mostras desse tipo, foram incorporados ao acervo do Núcleo Ver: A UNIAO. “A 
Bolha” e outras mostras no NAC. Jornal A União, João Pessoa, 13 mai. 1980. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.

104   FOLHA DE SÃO PAULO. Uma exposição em três cidades. Jornal Folha de São 
Paulo, São Paulo, 11 mai. 1980, A Ilustrada, Artes Visuais, p. 50.  Fonte: Acervo 
NAC/UFPB. Dentre os quais Anna Bella Geiger, Carmela Gross, Ivald Granato, 
Gabriel Borba, Genilson Soares, Mario Ishikawa, Leon Ferrari.

105   Ver NAC/UFPB. Memorando Nº 05/80. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

106   JAREMTCHUK, Dária. Espaços de Resistência: MAM do Rio de Janeiro, MAC/
USP e Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.scribd.
com/ministro _ ferreira/d/64989245-daria-jaremtchuk>. Acesso em: 04 maio 
2012. 

107   Ibidem. 

2.3 As exposições e ações promovidas pelo NAC/UFPB 

1978 |1981

Como o objetivo dessa pesquisa é analisar e compreender o 

processo de criação e atuação do NAC/UFPB, verificando se efetiva-

mente atuou como um espaço de produção, difusão e formação em 

arte contemporânea na cidade de João Pessoa, agrupou-se as exposi-

ções de acordo com a mídia explorada (xerox arte, arte correio, livro 

de artista, videoarte, fotografia e arte ambiente), de modo a se des-

tacar, simultaneamente, o caráter experimental dessas mostras e a 

ênfase, dada pelo Núcleo, à arte contemporânea.

Ainda com relação às exposições optou-se por, ao invés de 

uma análise pormenorizada, enfocar aquelas que fornecessem ques-

tões e informações significativas para verificação dos objetivos 

propostos.  Mesmo porque, deve-se aqui lembrar, em muitos casos a 

reconstituição dessas mostras é quase impossível, haja visto o aban-

dono e descaso por parte da UFPB ao longo desses anos com essa do-

cumentação. 

a) Xerografia como arte

Por meio de exposições que tratavam a xerografia como 

arte, caso de Xerografia (1980), Xerox Americana a Cores (1980) e Xe-

rografias de Bené Fonteles (1984), o Núcleo pode abordar as possibili-

dades de utilização e impacto dos meios tecnológicos de reprodução 

no processo artístico. Cabe destacar que, apesar de desde meados da 

década de 1970 existir uma significativa produção desse tipo no Bra-

sil, foi por meio da exposição Xerografia (1980) que essa temática foi 
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defasagem em relação às práticas e discussões sobre arte, pode-se 

considerar significativo o fato do Núcleo estabelecer convênio com 

uma instituição114 que “destacou-se como fomentadora desta nova 

linguagem artística”115 em São Paulo. Assim sendo, pode-se compre-

ender essa parceria não só como uma tentativa de trazer para João 

Pessoa exposições e debates atualizados com os que estavam sendo 

travados no âmbito nacional, mas também, como uma estratégia de 

inserir o NAC/UFPB no circuito artístico. 

Nesse sentido, é importante destacar que a mostra Xerogra-

fia aconteceu num momento de maior presença da xerox arte em ins-

tituições,  quando artistas pioneiros em sua utilização promovem os 

primeiros cursos voltados para sua exploração, caso de Paulo Brus-

cky em Recife e de Hudinilson Jr. em São Paulo. Também críticos 

passam a abordar essa temática com maior frequência em palestras 

e debates. Inclusive, o NAC/UFPB enviou representante para o de-

bate Xerografia como reprodução e como linguagem artística (1980) 

promovido pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, do qual partici-

param, dentre outros, Aracy Amaral, Fabio Magalhães, Léon Ferra-

ri e Rafael França116. 

Para fomentar e aprofundar o debate, durante a exposição, o 

Núcleo promoveu palestras com Fábio Magalhães, em que estimulou 

a reflexão sobre a apropriação de novas tecnologias na produção ar-

tística e suas implicações na ampliação do conceito de obra de arte, 

114   “Esta mostra simultânea de xerografia [...] inaugura na Pinacoteca do Estado 
[...] um novo espaço destinado a exposições temporárias e, ao mesmo tempo, 
o convênio assinado pela Pinacoteca e o NAC de João Pessoa”. In: FOLHA DE 
SÃO PAULO. Uma exposição em três cidades. Domingo, 11 de maio de 1980. 5 
caderno p. 50 Ilustrada. Artes Visuais. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

115   JAREMTCHUK, Dária. Espaços de Resistência: MAM do Rio de Janeiro, MAC/
USP e Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.scribd.
com/ministro _ ferreira/d/64989245-daria-jaremtchuk>. Acesso em: 04 mai. 
2012. 

116   NAC/UFPB. Relatório das Atividades desenvolvidas no período de nov. 1978 a 
set. 1981. João Pessoa: NAC/UFPB, 1981. [Relatório]. 

ção do público, para o qual oferecia um programa de visitas guiadas 

e monitoria108. Tanto as experiências com formação quanto a ênfa-

se na vertente experimental da arte brasileira interessavam ao Nú-

cleo, que por meio desse convênio visava “uma ajuda mútua na pes-

quisa, no estudo e na difusão de arte contemporânea brasileira”109, 

ao estabelecer a permuta de exposições e de consultoria técnica na 

área de “conservação e restauro de obras de arte e formação de mo-

nitores em que o Núcleo [era] carente”110. 

De acordo com o convênio111 firmado entre a UFPB e Pinaco-

teca do Estado de São Paulo, o NAC/UFPB promoveria em parceria 

com a Pinacoteca, além de Xerografia, as seguintes exposições: A 

Bolha (estrutura ambiental de Marcello Nitsche), Projeto Constru-

tivo Brasileiro (com o acervo dos artistas concreto e neoconcretos 

da Pinacoteca), fotografias de Cristiano Mascaro e A arte e seus pro-

cessos: o papel como suporte. Em contrapartida, a Pinacoteca rece-

beria uma coletiva de fotógrafos paraibanos e promoveria o lança-

mento do livro Almanac112. 

A exposição Xerografia foi exibida, simultaneamente, no 

NAC/UFPB, na Casa de Cultura de Piracicaba e na Pinacoteca do 

Estado de São Paulo113. Considerando o tradicional isolamento que 

sempre marcou o campo cultural paraibano e, consequentemente, a 

108   Ibidem.

109   O NORTE. Núcleo de arte quer incentivar pesquisa no campo artístico. Jornal 
O Norte. João Pessoa, 12 jan. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

110   A UNIÃO. “A Bolha” e outras mostras do NAC. Jornal A União. João Pessoa, 
13 mai. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

111   Ver NAC/UFPB. Memorando Nº 05/80 Fonte: Acervo NAC/UFPB.

112   Do referido acordo, apenas as duas primeiras mostras foram realizadas, A 
Bolha e Arte em Xerox. Não foram localizados dados precisos; no entanto, 
supõe-se que a saída de Fábio Magalhães, a diminuição dos recursos destinados 
ao Núcleo e as mudanças na política cultural da UFPB, ocorridas a partir do final 
de 1981, tenham contribuído para descontinuidade da parceria.

113   FOLHA DE SÃO PAULO. Uma exposição em três cidades. Jornal Folha de São 
Paulo. São Paulo, 11 mai. 1980, A Ilustrada, Artes Visuais, p. 50.  Fonte: Acervo 
NAC/UFPB.
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uma cópia apagada ao invés de uma cópia nítida 
que, nem sempre, é sinônimo de boa qualidade 
para ele (o artista). Essa inversão de valores põe 
em xeque o que a maioria espera de uma máquina 
xerox119. 

Além de Córdula e Chico Pereira, ambos integrantes da 

equipe NAC/UFPB, participaram da exposição o xilogravador e pin-

tor José Altino, os artistas plásticos Chico Dantas e José Crisólogo, 

o serígrafo Alcides e o grupo Jaguaribe Carne120. Assim, a mostra 

tanto contribuiu para ampliação do repertório visual como possi-

bilitou que artistas voltados para técnicas tradicionais experimen-

tassem um novo meio de transferência/criação da imagem. Além do 

baixo custo, a imagem xerográfica poderia ser obtida com rapidez e 

praticidade, já que não exigia uma matriz preestabelecida, caso da 

gravura técnica privilegiada por grande parte dos artistas locais, 

e se processava sem as etapas intermediárias da fotografia. Logo, 

não se tratava apenas de “levar” uma exposição, mas de fomentar no 

NAC/UFPB a produção experimental, tanto por meio da disponibili-

zação do equipamento necessário à sua realização como pela abertu-

ra de espaço para essa produção. 

Portanto, a partir de um processo que passava pelo contato/

embate prático do artista com uma nova mídia, o NAC/UFPB pode 

discutir questões relativas à reprodutibilidade do trabalho de arte, 

difundir novos meios e demonstrar a importância e a potencialidade 

que a tecnologia assumia nos processos artísticos e nas transforma-

ções por que passava arte naquele momento. 

119   MAGALHAES, Fabio. Entrevista ao jornal O Norte. In: O NORTE. “A Bolha” 
continua em exposição no Núcleo de Arte Contemporânea. Jornal O Norte, João 
Pessoa, 30 mai. 1980. Primeiro Caderno. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

120   Ver: A UNIAO. “A Bolha” e outras mostras do NAC. A União, João Pessoa, 13 
mai. 1980 e A UNIAO. Exposição. A União,  João Pessoa, 30 mai. 1980. Fonte: 
Acervo NAC/UFPB.

das relações entre arte/artista com o mercado e com o contexto his-

tórico, social e político. Essa preocupação em oferecer ao público um 

debate que relaciona a arte e sua prática com o contexto no qual foi 

produzida assume uma relevância ainda maior quando se considera 

que a apropriação das novas tecnologias se insere

em um quadro bastante complexo das relações 
entre o papel do artista, o processo artístico e a 
sociedade, pois o encaminhamento do trabalho 
criativo, via novos meios, significou uma tomada 
de posição extremamente lúcida de negação ao 
sistema de poder e de cultura e um decorrente 
exercício de liberdade. Buscando novos objetivos 
para a sua produção, os artistas abriram mão do 
objeto de arte único, de valor mercadológico, 
para que seus produtos/obras fossem antes 
estimuladores de leituras perceptivas críticas117

Para incentivar a produção e envolver os artistas locais, fi-

cou acordado com a Pinacoteca que trabalhos de artistas paraiba-

nos seriam incorporados às mostras Xerografias. Como a exposição 

foi realizada no NAC/UFPB, na Casa de Cultura de Piracicaba e na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo os trabalhos seriam exibidos 

simultaneamente nesses espaços. Para que os artistas pudessem 

desenvolver suas propostas de arte xerox, foi disponibilizada uma 

máquina fotocopiadora118. A importância dessa ação pode ser com-

preendida a partir da explicação de Fábio Magalhães sobre os dife-

rentes propósitos dos operadores e dos artistas quando manipulam 

a máquina xerox:

[...] o xerox é sempre manipulado por ‘operadores’ 
cuja tarefa precípua e fundamental é a de restringi-
la ao âmbito puramente burocrático. Ou seja, para 
esses operadores uma cópia deve ser clara, nítida, 
enquanto que o artista nem sempre persegue a 
nitidez ou a clareza de uma cópia. Há de se dizer, 
portanto, que o artista deseja muitas vezes obter 

117   PECCININI, 2010, 14.

118   O NORTE. Núcleo de Arte da UFPB vai colocar em prática convênio com a 
pinacoteca. Jornal O Norte. João Pessoa, 16 abr. 1980. Fonte: Acervo NAC/
UFPB.  
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nicação, alunos das escolas públicas e artistas como Unhandeijara 

Lisboa,  Pedro Osmar e os grupos Jaguaribe Carne, Piollin e Inventi-

va125. Encerrada a mostra, com os trabalhos recebidos, o Núcleo deu 

início ao seu acervo de arte correio126.

A partir de 1980, a arte correio começou a aparecer em ex-

posições promovidas no Núcleo por meio de parcerias com artistas 

atuantes no movimento de arte correio. Assim sendo, temos em 1980 

as exposições Projeto 4127, organizada por Paulo Bruscky, Arte Cor-

reio Internacional128 e Exposição Internacional de Arte Correio129, 

ambas organizadas por Unhandeijara Lisboa a partir do seu acervo 

no NAC/UFPB.

Em 1981, o Núcleo recebeu a exposição ARTE/CORREIO, or-

ganizada por J. Medeiros e Falves Silva para o I Seminário de Se-

miótica e Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte130. 

Também  participa da XVI Bienal de São Paulo com a proposta Arte 

Brasileira Fora do Eixo Rio São Paulo, que consistia na distribuição 

de postais, os quais após intervenção de artistas atuantes ‘fora do 

eixo’, compuseram a representação do NAC/UFPB na referida Bie-

nal131. 

125   O NORTE. HOJE mostra alternativa de Paulo Klein ESPAÇO DO CIDADÃO 
CRIATIVO. Jornal O Norte, João Pessoa,  jun. 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

126   Ver NAC/UFPB. Ofício Nº 31/79. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

127    Exposição coletiva com os artistas Paulo Bruscky (PE), Leonhard Frank Duch 
(PE), Falves Silva (PB) e Vera Chaves Barcellos (RS). Ver NAC/UFPB. Projeto 4. 
Release de Exposição. Mimeografado. 1 f.1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

128   Ver: O NORTE. Exposição internacional encerrada hoje no NAC. Jornal O 
Norte, João Pessoa, 19 set. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

129   Exposição realizada durante o V Congresso Brasileiro de Teoria e Crítica 
Literária e I Seminário Internacional de Literatura, no período de 21 a 28 de 
setembro, na cidade de Campina Grande. Ver MEDEIROS, J. Campina Grande 
promove cultura. Jornal A República, Natal (RN), 12 ago. 1980. Fonte: Acervo 
NAC/UFPB.

130   Ver CAMARÃ, Evangelina. Exposição. Jornal Correio da Paraíba, 18 out 1981. 
Cultura. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

131   Ver: FERREIRA, Glória. Arte como questão Anos 70. In: INSTITUTO TOMIE 
OTHAKE. ARTE COMO QUESTÃO ANOS 70. 2007, São Paulo. São Paulo: 
InstitutoTomie Othake, 2009. 431p. [Catálogo] p. 282.

b) Arte Correio e Art-Door

Apesar da arte correio ter sido fundamental para a realiza-

ção e divulgação da primeira exposição promovida pelo NAC/UFPB, 

já que muitos dos participantes da mostra Livre como Arte (1978) 

também faziam parte da rede internacional de arte correio, foi por 

meio da exposição Cidadão Klein121 (1979) que ela foi exibida como 

uma possibilidade poética em João Pessoa. 

Na ocasião, Paulo Klein, como parte da ação correio Propos-

tal, transformou o NAC/UFPB num centro de distribuição/recepção/

exibição de arte correio. Para tanto, o artista permaneceu no Núcleo 

no período de 25 de maio a 07 de junho “recebendo, expondo e respon-

dendo as propostais dos artistas, estudantes, crianças”122. Além de 

uma mostra com trabalhos de arte correio, que se ampliava a medi-

da que os trabalhos eram recebidos,  o artista montou uma ‘agência 

dos correios’, denominada Espaço do Cidadão Criativo, onde os visi-

tantes encontravam cartões postais, materiais para desenho e cola-

gem, selos, cola e tesouras para a “confecção e imediata remessa dos 

postais artísticos”123, que poderiam ser enviados aos participantes 

da mostra ou para qualquer outro destinatário. 

Essa ação contou com a colaboração de artistas de diversas 

partes, sobretudo de São Paulo, onde a proposta foi previamente di-

vulgada, inclusive em jornais de grande circulação124. Também se 

caracterizou pela intensa participação do público local, contando 

com a colaboração de estudantes do departamento de Artes e Comu-

121   A exposição multimídia era constituída por 4 núcleos: fotografias, livros de 
artistas, audiovisuais e, o principal deles, a arte correio.

122   KLEIN, Paulo.  Propostais. In: FOLHA DE SÃO PAULO. Arte-diálogo a partir de 
João Pessoa. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 jun 1979. Ilustrada, 5º Caderno, 
p. 63. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

123   KLEIN, Paulo. A respeito de um cidadão. In: NAC/UFPB (Org.). ALMANAC. 
João Pessoa: NAC/UFPB-FUNARTE, 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

124   Ver: FOLHA DE SÃO PAULO. Arte-diálogo a partir de João Pessoa. Jornal 
Folha de São Paulo, São Paulo, 03 jun 1979. Ilustrada, 5º Caderno, p. 63. Fonte: 
Acervo NAC/UFPB.
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1º Exposição..., ocasião em que os artistas pernambucanos falaram 

sobre a proposta com os artistas locais136.  

A importância dessa ação não reside na abrangência, já que 

a Mostra Paralela... contou com a participação de artistas locais 

exclusivamente, mas na oportunidade que ofereceu ao público e, so-

bretudo, aos artistas de vivenciarem outra forma de visibilidade e 

produção do trabalho de arte, mais colaborativa, democrática, onde 

a cidade, e não o museu, se convertia no espaço expositivo. Essa ação 

também foi importante por apoiar e difundir uma ideia/proposta ar-

tística pioneira, inclusive abrindo espaço para que Bruscky e San-

tiago expusessem junto ao público e artistas locais suas ideias.

Considerando que, apesar do volume considerável, além de 

citações nos relatórios de atividades, poucos foram os registros e 

documentos encontrados no NAC/UFPB, as mostras de arte correio 

foram as que apresentaram maior dificuldade de reconstituição. As-

sim, por exemplo, das mostras Exposição Internacional de Arte Cor-

reio e a Mostra Brasil Arte Correio encontraram-se apenas citações 

nos relatórios de atividades; já da participação na XVI Bienal resta 

apenas o postal usado como modelo. 

No entanto, percebe-se que a colaboração de artistas cor-

reio, sobretudo  Unhandeijara Lisboa (PB) e Paulo Bruscky (PE)137, 

foi fundamental para a articulação e realização da maioria das ex-

136   Ver: A UNIÃO. NAC: Art-Door, Robério Soares e Burle Max [sic]. Jornal A 
União, João Pessoa, 29 abril de 1981. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

137   Além disso, Bruscky e Lisboa participaram juntos de várias exposições 
de arte correio. Em 1977, por exemplo, organizam o poema/evento Poesia 
Viva no centro da cidade do Recife. Ver FREIRE, 2006, p. 71. Ainda nos 
anos 70, Unhandeijara Lisboa e Paulo Bruscky, em conjunto com Silvio 
Hansen, Marconi Notaro, Daniel Santiago, J. Medeiros, Falves Silva e Pedro 
Osmar, criam o CAMBIU (Centros de Arte Marginal Brasileira de Informação 
e União). Ver BRUSCKY, Paulo. Silvio Hansen: reflexolhar. Disponível em:                                                                  
<http://interpoetica.com/site/index.php?option=com _ content&view=article&id
=121&catid=49>. Acesso em: 10 jul. 2012.

Ainda em 1981, o Núcleo participa com um art-door conce-

bido coletivamente por sua equipe da 1º Exposição Internacional de 

Art-Door132. Organizada por Bruscky e Daniel Santiago em Recife, 

a mostra foi pioneira na utilização de out-doors como suporte para 

intervenções artísticas. Sobre esse projeto, escreveram os organi-

zadores: 

na art-door, a arte sai das requintadas galerias 
e dos arcaicos museus e toma a forma em 
cartazes espalhados pela cidade, que é 
transformada num grande espaço artístico [...] 
Os artistas [....] sendo julgados pela população 
[...] numa exposição sem fins comerciais, onde 
a propaganda cede seu  lugar para trabalhos 
das mais variadas técnicas, desde os mais 
tradicionais regionalistas, até as propostas 
mais recentes da arte contemporânea (poemas 
visuais, carimbos, xerox, propostais etc), com 
a participação de 286 artistas de 25 países, 
dá oportunidade aos artistas e ao povo de 
presenciar o que esta acontecendo em todo 
mundo133

Essa proposta foi levada a João Pessoa pelo NAC/UFPB, que 

promoveu dois meses depois, em parceria com Bruscky e Santiago, a 

exposição Mostra Paralela de Art-Door, onde exibiram-se “projetos, 

fragmentos e trabalhos especiais”134 que documentavam a 1º Exposi-

ção... e alguns art-doors realizados por artistas locais com o apoio 

do NAC/UFPB135. Na abertura do evento, foi exibido o audiovisual da 

132   A inserção dessa mostra junto à arte correio se justifica na medida em que 
o correio foi parte integrante da proposta, tendo em vista que o convite foi 
direcionado para artistas que faziam parte da rede internacional de arte postal e 
os trabalhos chegaram via Correios. Ver: FREIRE, Cristina. Paulo Bruscky: arte, 
arquivo e utopia. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 2006, p. 98-99.

133   BRUSCKY, Paulo; SANTIAGO, Daniel apud FREIRE, 2006, p. 99.

134   A UNIÃO. NAC: Art-Door, Robério Soares e Burle Max [sic]. Jornal A União, 
João Pessoa, 29 abril de 1981. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

135   Participaram: Chico Pereira, Chico Dantas, J. Medeiros, Unhandeijara Lisboa, 
Flávio Gadelha, Henrique Magalhães, Raul Córdula, Marcone Edson, Zé Anselmo, 
além de um painel coletivo do NAC. Ver: A UNIÃO. NAC: Art-Door, Robério 
Soares e Burle Max [sic]. Jornal A União, João Pessoa, 29 abril de 1981. Fonte: 
Acervo NAC/UFPB.
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tuições, que geralmente selecionavam os locais, os participantes e 

organizavam suas exposições de arte correio. Do mesmo modo, para 

participar desse movimento era preciso estar engajado em alguma 

rede, tornar-se, nas palavras de Julio Plaza, Brother in Mail, estar 

vinculado de maneira espontânea e por afinidade a um determinado 

circuito/vertente dentro da grande rede141. 

Portanto, Lisboa, como um Brother in Mail, poderia facil-

mente organizar mostras de arte correio, sobretudo porque as ex-

posições promovidas pelo NAC/UFPB não foram proposições de arte 

correio, mas sim a exibição dos arquivos (ou parte deles) de artistas 

correios, caso de Bruscky, Unhandeija, Medeiros e Silva. Com rela-

ção aos arquivos de arte correio vale destacar que 

foram gerados por uma cumplicidade de princípio 
e funcionaram em muitos pontos do mundo 
como um lugar alternativo e marginal ao sistema 
instituído, e portanto, testemunham uma práxis 
de trocas que foi muito importante durante o 
período de exceção vivido na América Latina e 
países do Leste da Europa. Os artistas tomaram 
a ética da amizade e da confiança como modus 
operandi na realização dessa utopia secretamente 
compartilhada, isto é, a possibilidade de a arte 
sobreviver e circular fora do julgo e crivo das 
instituições142. 

Portanto, ao mostrar esses arquivos, o NAC/UFPB dava 

visibilidade a essa rede de comunicação e circulação, onde a in-

formação artística era compartilhada como “processo e não como 

141   PLAZA, Julio. Mail-art: Arte em sincronia. In: ARTE novos meios/multimeios: 
Brasil 70/80. São Paulo: FAAP, 2010. Edição Fac-símile. [Catálogo originalmente 
publicado em 1985], p. 111-112.

142   FREIRE, Cristina. Artistas/curadores/arquivistas: políticas de arquivo e 
a construção das memórias da arte contemporânea.  In: FREIRE, Cristina; 
LONGONI, Ana (Org.). Conceitualismo do Sul/Sur. São Paulo: Annablume; USP/
MAC; AECID, 2009. p. 14. 

posições de arte correio promovidas no Núcleo. Cabe destacar que em 

meados de 1980 Lisboa passa a fazer parte da equipe NAC/UFPB, e a 

partir desse momento ocorre uma maior presença da arte correio e 

de Bruscky no Núcleo. 

Pouco tempo após Lisboa ter assumido o cargo, o artista 

pernambucano propõe a ida de duas exposições para o NAC/UFPB, e 

torna-se responsável pelos trâmites burocráticos e articulação jun-

to ao Consulado Americano do Recife, intermediador das referidas 

exposições138; além disso, Lisboa também articulou a participação 

do NAC/UFPB na 1º Exposição Internacional de Art-Door139 organi-

zada por Bruscky em Recife.

Portanto, é provável que a presença de Lisboa tenha con-

tribuído positivamente tanto na maior participação de Bruscky 

como na realização das exposições de arte correio no NAC/UFPB. 

Também, não se pode desconsiderar que exposições dessa natureza 

não eram articuladas da maneira tradicional, com uma instituição 

convidando determinado artista para expor seus trabalhos em seu 

espaço expositivo.

No movimento da arte correio, os artistas estabelecem seus 

próprios circuitos de produção, difusão e circulação. Segundo Cris-

tina Freire, “o fluxo paralelo ao circuito oficial teve como corolá-

rio uma busca de autonomia dos artistas para gerir suas próprias 

listas de artistas e a utilização de espaços alternativos”140. Ou seja, 

quando não rejeitavam a ideia de mostras, eram eles, e não as insti-

138    As exposições foram Xerox Americana a Cores e Videoarte  Americana 
exibidas no Festival de Inverno da Universidade Católica de Pernambuco 
organizado por Paulo Bruscky. A vinda das exposições foram viabilizadas  pelo 
Consulado Americano do Recife.  A  esse respeito ver: NAC/UFPB. Ofícios nsº 
106/80, 131/80. Fonte: NAC/UFPB.  

139   Ver: NAC/UFPB. Ofício nº 04/81. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

140   FREIRE, 2006, p. 138.

NAC COMPLETO.indd   132-133 02/08/2012   09:25:26



134
135

poetas e bibliófilos”144. Com essas ações, o Núcleo demonstrou as inú-

meras possibilidades conceituais e formais que o livro oferecia aos 

artistas, enfatizando sua diversidade, seu caráter multidisciplinar 

e sua capacidade de, simultaneamente, atuar tanto como um espaço 

expositivo, já que poderia comportar o registro, documentação e re-

flexão de um determinado trabalho, como um trabalho de arte em si.

A despeito do seu caráter inovador, inclusive no âmbito na-

cional, as ações do Núcleo voltadas para o livro de artista perma-

necem desconhecidas. Assim sendo, apesar da exposição Livre como 

Arte ter sido a primeira destinada exclusivamente para o livro de 

artista no Brasil145 e ter ocorrido há mais de trinta anos, não recebeu 

ainda seu reconhecimento na bibliografia sobre o tema. Do mesmo 

modo, as edições publicadas pelo Núcleo, embora representem uma 

importante iniciativa num contexto em que era comum a prolifera-

ção do livro de artista único, realizado manualmente ou em peque-

nas tiragens, em gráficas domésticas, mimeografados ou xerografa-

dos, permanecem desconhecidas. 

Diversas razões podem ser apontadas para essa obliteração, 

dentre as quais o fato de serem poucas as pesquisas que tratam ex-

clusivamente da categoria e/ou objeto “livro de artista”, sobretudo 

quando se relacionam com instituições fora do eixo Rio – São Paulo. 

Diante do exposto, julga-se necessário investigar a relação do NAC/

UFPB com o livro de artista. Devido ao grau de importância, essa 

questão será retomada no próximo capítulo. 

144   CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. Tendências do livro de artista no Brasil. São 
Paulo: Editora do Centro Cultural São Paulo, 1985. 36p. [Catálogo] Disponível 
em <http://www.centrocultural.sp.gov.br/livros/pdfs/tendenciasdolivro.pdf >. 
Acesso em: 02 ago. 2010.

145   A Exposição Internacional de Livros de Artistas (1979), organizada em Recife 
por Paulo Bruscky, figura como a primeira exposição voltada exclusivamente 
para o livro de artista no país. No entanto, fotografias, recortes de jornais, 
correspondências e outros documentos apontam que um ano antes, 
precisamente em novembro de 1978, foi realizada no NAC/UFPB a exposição 
internacional de livros de artistas Livre como Arte.

acumulação”143, onde a noção de objeto e autoria era substituída pela 

informação, a apropriação e, em alguns casos, trabalhos colabora-

tivos. Ao mostrar um tipo de produção artística que operava numa 

lógica diferente do sistema tradicional, o Núcleo pode relativizar a 

hegemonia desse sistema (e dos seus valores) e demonstrar outras 

possibilidades de produção, circulação e visibilidade da arte. 

c) Livro de artista

O livro de artista ocupou um importante lugar no NAC/

UFPB, que desenvolveu ações voltadas tanto para a sua divulgação 

quanto para sua produção. No primeiro caso, foram promovidas tan-

to exposições voltadas exclusivamente para o livro de artista, caso 

de Livre como Arte (1978), como aquelas em que ele foi concebido a 

partir da articulação com proposições de arte correio, caso das ex-

posições Projeto 4 (1980) e Exposição Internacional de Arte Correio 

(1980). 

Com relação às ações voltadas para a produção, o Núcleo, em 

parceria com a Funarte, editou 4 livros – Política: ele não acha mais 

graça no público das próprias graças (1979) de Antonio Dias,  Fac-

símile (1980), de Artur Barrio, Almanac (1980) publicação coletiva 

organizada pelo NAC/UFPB e Os Anos 60: revisão das artes plásticas 

na Paraíba (1979), pesquisa dos artistas Raul Córdula e Chico Perei-

ra. 

De um modo geral, percebe-se o esforço do NAC/UFPB em 

difundir e legitimar o livro de artista num momento em que, além 

da indefinição do lugar simbólico que ocupava, “sua apreciação difi-

cilmente ultrapassa[va] um reduzido círculo de iniciados, artistas, 

143   PLAZA, Op. Cit. 
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movendo mostras com regularidade. Em 1976, por exemplo, o museu 

compra um equipamento de vídeo, que deixa a disposição dos artis-

tas, e cria um setor de videoteipe (o Espaço B), que “contribuiu para 

a produção e a apresentação de uma série de trabalhos, oferecendo 

paralelamente um curso técnico especializado a vários interessa-

dos” 150 . 

Diante dessa realidade, a exposição Videoarte Americana, 

promovida pelo NAC/UFPB em 1980, foi significativa, pois viabilizou 

a exibição dessa nova mídia em João Pessoa. A mostra foi realizada 

com equipamento de videoteipe cedido pelo Consulado Americano 

e aconteceu no dia 6 de agosto, das 8 às 22 horas. Na ocasião exibi-

ram-se 11 vídeos norte-americanos que investigavam o cotidiano 

dos EUA151.  Os vídeos, com duração variando entre 5 e 25 minutos, 

foram exibidos em 3 sessões, sendo cada uma delas intercalada com 

palestra de Mary Feldstein152 sobre a videoarte nos EUA, sendo ela a 

galerista responsável pela organização da mostra.

É importante destacar que essa ação contou com a colabo-

ração de Paulo Bruscky. O artista pernambucano, por intermédio 

da Embaixada Americana do Recife153, promoveu as  mostras Xerox 

150   ZANINI, Walter. Vídeo-arte: uma poética aberta. In: In: ARTE novos meios/
multimeios: Brasil 70/80. São Paulo: FAAP, 2010. Edição Fac-símile. [Catálogo 
originalmente publicado em 1985], p. 91.

151   Os artistas foram: Viviane Bivas-Nathan, Skip Blumberg, Mary Ellen Brown, 
Kit Ftzgerald, Shalom Gorewitz, Bill e Esti Marpet, John Sanborn. Ver: NAC/
UFPB. Programa Mostra Videoarte. João Pessoa, 1980. 3f. Mimeografado. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

152   Foi a primeira historiadora e diretora de Filme/Vídeo da Biblioteca Pública de 
Nova Iorque, Editora de vídeo da revista Film Library Quarterly e coordenadora 
do Festival Anual de Videoarte e Documentários do Goddard College, Plainfield, 
Vermont. Ver: EMBAIXADA AMERICANA. Serviço de Imprensa. Currículo Mary 
Feldstein. s/d. 1f. Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

153   CARTA de Tereza Halliday (Consulado dos Estados Unidos da América) para 
Paulo Bruscky, coordenador do Festival de Inverno da Universidade Católica 
do Recife. Assunto: Confirma vinda de Mary Feldstein e das exposições Xerox 
Americana a Cores e Videoarte  Americana para o Festival de Inverno. Recife, 18 
jun. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB

d) Videoarte: “Arte do futuro no NAC”146

No final da década de 1970, a exploração da videoarte se 

concentrava, sobretudo, em torno de um pequeno grupo de artis-

tas cariocas e paulistanos, sendo pouco vista e produzida no resto 

do Brasil. O elevado custo de produção, a escassez de equipamentos 

e a dificuldade técnica de sua operação inviabilizavam sua experi-

mentação pela maior parte dos artistas. Sua difusão ocorria, geral-

mente, em circuitos fechados, já que os videoartistas renunciavam 

aos espaços “que privilegiavam os atributos estéticos da arte”147, e 

esses espaços, por sua vez, ofereciam resistência em incentivar sua 

difusão/produção. A esse respeito, Walter Zanini, em texto de 1978 

publicado no catálogo do I Encontro Internacional de Videoarte, as-

sinala:

No Brasil, a videoarte enfrentou/enfrenta as 
mesmas dificuldades das demais novas mídias, 
com a particularidade evidente da raridade e do 
elevado custo de aquisição do aparelhamento 
básico imprescindível [...] Conhece-se, por outro 
lado, a posição dos museus, onde têm [sic] 
sido raríssimas as oportunidades oferecidas 
à pesquisa ou à simples manifestação dos 
trabalhos situados no plano da intermídia148

Nesse cenário destaca-se a atuação do MAC-USP que, sob a 

coordenação de Zanini, a partir de 1974 passa a difundir e fomentar 

“a experimentação com o novo meio”149, apoiando os artistas e pro-

146   Extraído do título de matéria publicada em O MOMENTO. Arte do futuro no 
NAC. Jornal O Momento, João Pessoa 10 a 16 de agosto de 1980. Caderno B. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

147   ZANINI, Walter. Vídeo-arte: uma poética aberta. In: ARTE novos meios/
multimeios: Brasil 70/80. São Paulo: FAAP, 2010. Edição Fac-símile. 
[Catálogo originalmente publicado em 1985], p. 90.

148   Ibidem. 

149   COSTA, Cacilda Teixeira da. Videoarte no MAC. In: MACHADO, Arlindo (Org.). 
Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras, 2009. p. 
70.
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Os ensaios desse grupo exploram aspectos da sociologia/an-

tropologia urbana, possuindo em sua maioria um tom de denúncia 

e crítica social que dialoga com a narrativa e composição próprias 

do fotojornalismo. É o caso da série O Lixão do Roger: fome de viver 

(1980), de Gustavo Moura, constituída por fotografias do cotidiano 

dos catadores de lixo no aterro sanitário da cidade de João Pessoa, 

cujo propósito era, segundo Moura, não era apenas “explorar o as-

pecto plástico e formal-artístico oferecido pelo tema, mas denun-

ciar a situação daquelas pessoas, da injustiça social que as leva a 

dividirem com os urubus o sustento de suas famílias”159. 

Além de Moura, as séries produzidas por Roberto Guedes, 

Antonio Gualberto, José Nilton, Ana Isabel Ferreira e Roberto Cou-

ra, que se diziam interessados em captar e denunciar uma dada re-

alidade em detrimento dos aspectos formais, também exploravam e 

valorizavam o caráter anedótico, descritivo e figurativo do disposi-

tivo fotográfico em suas fotografias.

No segundo grupo, as fotografias, realizadas tanto por artis-

tas como por fotógrafos, não denunciam uma determinada situação 

ou realidade. Em algumas séries, a construção da imagem fotográ-

fica dialogava com a tradição da fotografia artística. São composi-

ções visuais onde o tratamento do tema explorado foi realizado à 

semelhança de produções cinematográficas, em estúdios e locações, 

com a criação de figurinos, maquiagem, penteados, cenários e uso de 

modelos. Aqui as fotografias foram obtidas por meio da articulação 

da imaginação com apurado requinte técnico, materializado num 

minucioso trabalho com o obturador, enquadramento, lentes, luz 

e composição das cenas. Desse grupo, fazem parte, por exemplo, os 

ensaios Banzos, Lundus e Outros Afro-eróticos (1979) e Engenhos e 

Senzalas (1982), ambos do fotógrafo paraibano Luiz Antônio Bron-

159   MOURA, Gustavo. Entrevista concedida ao jornal Correio da Paraíba. In: 
CORREIO DA PARAÍBA. NAC expõe fotografia. Jornal Correio da Paraíba, João 
Pessoa, 02 abr. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

Americana a Cores e Videoarte Americana154 durante o III Festival 

de Inverno da Universidade Católica de Pernambuco e sugeriu que o 

NAC/UFPB promovesse essas exposições em João Pessoa155. 

O Núcleo, ao promover a exibição de trabalhos que perten-

cem “às múltiplas produções de linguagem que se comportam em 

níveis operacionais completamente distintos daqueles que identifi-

cam a obra única, inseridas nos contextos de cotação de mercado”156, 

mais uma vez trazia a tona questões relativas às transformações 

que a inserção de novos meios operou no conceito da arte, contri-

buindo para a percepção da arte também como “um processo de ati-

vidade e portanto não mais conduzida pela exigência física de um 

objeto”157 e que ao se contrapor à “todas as formas que caracterizam 

a artisticidade”158 contribuía para ampliação/redefinição da arte e 

de seu conceito. 

e) Fotografia 

O NAC/UFPB promoveu, aproximadamente, 18 exposições 

de fotografia. Esse conjunto pode ser divido em três grupos: no pri-

meiro grupo, as fotografias foram realizadas por fotógrafos que ex-

ploravam uma estética profissionalizada e valorizavam a natureza 

técnica do aparelho, demonstrando a confiança na transparência e 

neutralidade do índice fotográfico, bem como em sua capacidade de 

testemunhar e captar o real. 

154   As referidas exposições, sob o patrocínio da Agência de Comunicação 
Internacional dos Estados Unidos, estavam itinerando pelo Brasil, sendo 
apresentadas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Belo Horizonte. 

155   Ver: NAC/UFPB. Ofícios Nsº 106/80, 107/80 e 132/80. Fonte: Acervo NAC/
UFPB.

156   ZANINI, Walter. Vídeo-arte: uma poética aberta. In:  ARTE novos meios/
multimeios: Brasil 70/80. São Paulo: FAAP, 2010. Edição Fac-símile. [Catálogo 
originalmente publicado em 1985], p. 80.

157   Ibidem, p. 88.

158   Ibidem.
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É caso dos registros fotográficos da intervenção Um dia de 

sol161 de Chico Pereira exibidos no NAC/UFPB no início de 1979. Sem 

o prévio conhecimento da proposta do artista, o observador dificil-

mente deduzirá que aquele conjunto de imagens banais da orla ma-

rítima de João Pessoa e de seus banhistas, de um amontoado de lixo, 

de homens coletando latas de cervejas, cocos e garrafas, de enormes 

sacos plásticos pendurados em estruturas quadriculares de madei-

ra se trata de registro de uma intervenção artística. Também não 

compreenderia que o propósito daquela ação, segundo o artista, não 

era ser apenas uma denúncia contra a poluição ou a depredação do 

meio ambiente, mas, sobretudo, uma “reflexão diante de caos cultu-

ral estabelecido pela desinformação e pela pressão do consumo; uma 

análise crítica do sistema de relação entre as pessoas e delas com a 

natureza”162. 

Por outro lado, esse conjunto de fotografias, ao materializa-

rem e constituírem os únicos vestígios de trabalhos processuais, re-

alizados longe do espaço expositivo e muitas vezes concebidos como 

performances para a câmera fotográfica acabaram se convertendo 

na própria obra. Ou seja, por meio de seus registros, trabalhos reali-

zados à margem dos circuitos oficiais serão, paradoxalmente, assi-

milados e exibidos. Caso dos registros das intervenções urbanas do 

grupo 3NÓS3 e das performances 3 e 4 Movimentos e Latas, exibidos 

no Núcleo, respectivamente, em 1981 e 1980163.  

161   Ver: JORDAO, Fabricia. Experimentalismos em João Pessoa. In: FUNDAJ 
(Org.). A arte brasileira. Recife: Editora Massangana, 2010. [Coleção Estudos da 
Cultura. Série Intersecção, v. 6]. p. 129 a 148. 

162   PEREIRA, Francisco. Um dia de Sol. In: NAC/UFPB (org). Almanac. João 
Pessoa: NAC/UFPB, Funarte, 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

163   No primeiro caso, o NAC/UFPB exibiu os registros de 3 Movimentos (1973) 
e 4 Movimentos (1974) realizadas, respectivamente, em Petrópolis (RJ) e em 
Mindelo (Portugal). Já no segundo, foram exibidos, entre outros, os registros das 
intervenções Ensacamentos, Operação X Galeria, Interdição, realizadas em São 
Paulo em 1979. 

zeado, que reconstituem os aspectos da vida do Nordeste colonial. 

Em outras séries, a construção da imagem fotográfica ocorria 

por meio de composições que rejeitavam o caráter indicial ou pelo me-

nos denunciavam o artificialismo da imagem fotográfica. As fotogra-

fias transcendiam – por meio de ampliações, manipulações, sequências 

e fragmentações da superfície fotográfica – o caráter indicial e realista 

da fotografia tradicional, criando composições subjetivas a partir de 

macro ou micro ampliações de partes do corpo humano. Caso das séries 

Macro fotos do corpo humano de Griselda Klüppel e Epidermic Scapes 

de Vera Chaves Barcellos, exibidas respectivamente em 1981 e 1983. 

No terceiro grupo, as fotografias são constituídas por regis-

tros de performances e intervenções urbanas. Foram realizadas priori-

tariamente por artistas que desenvolviam proposições experimentais 

e privilegiavam o processo/ideia em detrimento da materialidade e dos 

valores artísticos tradicionais. Apesar de possuírem um caráter docu-

mental, elas lançam um olhar desconfiado para o caráter indicial do 

dispositivo fotográfico e para sua capacidade de captar o real. 

Pode-se afirmar que, nesse grupo, “em vez de funcionar como 

uma ilustração de fatos históricos, a fotografia é subsumida como um 

componente na estrutura da obra. Sua pura função documental é, as-

sim, posta em xeque, uma vez que ela funciona como um signo dota-

do de um referente, que não possui qualquer conexão com um papel 

iconográfico”160. Ou seja, se não tivermos o conhecimento prévio da 

ideia/proposta do artista, a documentação visual não dará conta de 

nos fazer apreender/compreender a situação/processo artístico capta-

do.  

160   Assim como propõe Robert Morgan, citado por Annateresa Fabris, para o uso 
da fotografia na arte conceitual, In: MORGAN, Robert. Art into ideas: essays on 
conceptual art. Cambridge: University Press, 1996 apud FABRIS, Annateresa. 
Arte conceitual e fotografia:um percurso crítico-historiográfico. ArtCultura, 
Uberlândia, v. 10, n. 16, p. 19-32, jan.-jun. 2008. p. 22. 

NAC COMPLETO.indd   140-141 02/08/2012   09:25:27



142
143

f) Ambiente

Por meio das proposições166 de arte ambiental, o Núcleo 

colocou em evidência, dentre outros aspectos, a relação do público 

(participação) com a arte contemporânea, como se pode observar na 

proposição A Bolha (1980), de Marcello Nitsche. Viabilizada por meio 

de parceria com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, essa exposi-

ção demandava para sua apreensão a experimentação física e senso-

rial do espectador. O público era convidado a adentrar, explorar e in-

teragir com uma estrutura de náilon resinado inflável, de 25 metros 

de comprimento por 4 de diâmetro, a qual, por meio dessa imersão, 

favorecia um distanciamento da realidade externa e, consequente-

mente, uma experiência mais efetiva com arte, como explica o ar-

tista: 

[...] comecei a confeccionar objetos infláveis 
visando a proporcionar ao espectador uma maior 
participação, mas uma participação onde ele não 
dispusesse de nenhum – ou quase nenhum – 
elemento referencial que o vinculasse à realidade 
externa. ‘A Bolha’, eu creio, instaura essa ruptura 

entre o participante e a realidade externa167. 

Além de expor uma proposta que representou “um dos pon-

tos mais altos da criatividade brasileira daquela década [...]”168, o 

Núcleo possibilitou que o público estabelecesse uma outra relação/

166   Outras exposições: Sistema Dinâmico (1979, Tunga) e Feijão com Arroz (1980, 
Anna Maria Maiolino). 

167   NITSCHE, Marcello. Entrevista ao jornal O Norte. In: O NORTE. “A Bolha” 
continua em exposição no Núcleo de Arte Contemporânea. Jornal O Norte. João 
Pessoa, 30 mai. 1980. Primeiro Caderno. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

168   AMARAL, Aracy. Olhando os fragiles de Nitsche. In: _ _ _ _ _ _ . Arte e meio 
artístico: entre a feijoada e o x-burguer: 1961 - 1981. São Paulo: Nobel, 1983. p. 
357.

Por meio da apresentação de um conjunto heterógeno de fo-

tografias, desde aquelas que dialogavam com a tradição do fotojor-

nalismo e da fotografia artística até aquelas relacionados aos expe-

rimentalismos da arte contemporânea e que colocavam em xeque os 

valores defendidos pelas duas primeiras categorias aqui discutidas, 

o Núcleo abriu espaço para a exibição da fotografia, fomentou o de-

bate em torno da linguagem fotográfica, contribuindo para sua inte-

ligibilidade e legitimação como atividade artística em João Pessoa. 

No que diz respeito à arte contemporânea, o Núcleo trouxe 

a tona a complexa relação da fotografia como documento e/ou como 

obra na arte contemporânea. Também demonstrou a importância 

desse suporte como ferramenta crítica para a arte, sobretudo para 

proposições artísticas experimentais e ações efêmeras, onde, mais 

que pelo valor de registro, eram apropriadas como um elemento com-

positivo e, em certa medida, imprescindível para concretização dos 

projetos. 

Por fim, o NAC/UFPB procurou dar visibilidade e incentivar 

a produção fotográfica paraibana não só por meio de exposições, mas 

também pela promoção dos fotógrafos em outras regiões164, da edi-

ção de catálogos165, da disponibilização de um laboratório de foto-

grafia, o que reforça nosso argumento de que o Núcleo sempre esteve 

aberto aos artistas locais.  

164   Ver CARTA do NAC/UFPB para o Pró-reitor da UFPB. João Pessoa, 28 abr. 
1980.  Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

165   O Núcleo editou os catálogos Banzos, lundus e outros afro-eróticos e 
Engenhos e Senzalas, ambos de Luiz Bronzeado e o portfólio Retro – 72/78 e 
Feira de Campina Grande de Roberto Coura. Ver Relatórios de atividades do 
período de 1978 a 1985. 
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rio, considerava que “[...] se deve antes procurar conhecer o trabalho 

que o artista local desenvolve a partir de seu conflito particular, de 

uma experiência que lhe é própria e diversa, obviamente, da minha” 

173. 

Além disso, Nitsche procurou deixar claro que não concor-

dava com “a imposição de valores estéticos externos ao artista”. No 

entanto, ressaltava a importância de se diferenciar imposição de 

informação: “é preciso que haja um questionamento, sem que tenha 

de fechar as janelas para a formação externa. É preciso apenas não 

tomá-la sempre com modelo”174. Isso demonstra que o Núcleo estava 

interessado em difundir, fomentar e proporcionar uma reflexão so-

bre a produção artística contemporânea.

2.3.1 Outras considerações sobre as ações do 

NAC/UFPB

A maioria das exposições promovidas foi acompanhada de 

palestras, cursos ou oficinas em que o artista visitante explicava sua 

proposta, compartilhava experiências, conversava com o público in-

teressado, discutia questões relativas a linguagem artística e/ou 

meios que explorava, como já havia sido feito, por exemplo, no MAC/

USP e na EAV-RJ, o que demonstra o desejo de integrar o NAC/UFPB 

ao circuito.

Assim, por exemplo, Tozzi quando expôs Serigrafias (1979) 

no NAC/UFPB, além de participar de todas as etapas da produção/

montagem da exposição e proferir palestras, ministrou curso de se-

173   Ibidem.

174   Ibidem.

vivência com a arte, principalmente as crianças e estudantes169, já 

que esta ação 

em sua aplicação abrang[eu] diversos setores 
interdepartamentais da UFPB (Biblioteca Central, 
DAC [Departamento de Artes e Comunicação], 
Arquitetura etc.) e outras instituições, pois sua 
prática é feita com a participação de alunos do 1º 
e 2º Grau, crianças da comunidade, universitários 
e professores de Educação Artística, sendo 
totalmente voltado para a Arte Educação170. 

 

Essa ação foi uma oportunidade para aumentar a presença 

da escola (professores e alunos) e das crianças no NAC/UFPB e apro-

ximá-los do universo artístico contemporâneo, favorecendo a asso-

ciação da arte com uma experiência lúdica e positiva. 

Paralelo à exposição, o NAC/UFPB promoveu um encontro 

com Nitsche, os artistas locais, e professores e estudantes do Depar-

tamento de Comunicação e Arte. Na ocasião, o artista paulistano 

falou sobre a ampliação dos suportes e materiais na arte contempo-

rânea, debateu a proposta contida no seu trabalho e exibiu audiovi-

sual sobre sua produção171. 

O Núcleo também divulgou nos jornais locais entrevistas 

em que o artista explicava que A Bolha não pretendia “configurar 

nenhuma espécie de violência para com o artista local”172, ao contrá-

169   Esse trabalho foi originalmente concebido, a pedido da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, para homenagear o Ano Internacional das Crianças. Ver: A UNIÃO. 
A Bolha: uma descoberta de cor e forma. Jornal A União, João Pessoa, 16 mai. 
1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

170   UFPB. Convênio UFPB – Pinacoteca do Estado de São Paulo. Assunto: 
Exposição A Bolha. João Pessoa, 1980, 2 f. Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/
UFPB. 

171   A UNIÃO. A Bolha: uma descoberta de cor e forma. Jornal A União, João 
Pessoa, 16 mai. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

172   Ver o NORTE. “A Bolha” continua em exposição no Núcleo de Arte 
Contemporânea. Jornal O Norte. João Pessoa, 30 mai. 1980. Fonte: Acervo 
NAC/UFPB.
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de algumas pesquisas180. Dentre elas destaca-se Os anos 60: revisão 

das artes plásticas na Paraíba, realizada em 1979 por Raul Córdula e 

Chico Pereira. Para sua realização, os artistas trabalharam duran-

te um ano na coleta de materiais, “rebuscando jornais, procurando 

catálogos e revistas, conversando com artistas e pessoas que atua-

ram naquele período, promovendo a localização de obras artísticas e 

suas reproduções fotográficas”181. Como resultado final, foi publica-

da uma monografia e promovida a exposição182, “de caráter informa-

cional e didático”183, Os anos 60: retrospectiva das artes plásticas da 

Paraíba, com obras, documentos e fotografias.

Ao fomentar essa pesquisa, numa cidade em que, ainda hoje, 

raras são as atividades dessa natureza, o Núcleo apoiou a primeira 

tentativa de sistematizar e dar visibilidade a um importante perío-

do da história das artes visuais no Estado, no momento em que se ob-

serva uma dinamização da produção e do campo das artes plásticas, 

sobretudo por conta das atividades e ações fomentadas pelo Setor de 

Artes Plásticas da UFPB. Essa ação também demonstra um reco-

nhecimento e respeito, por parte do Núcleo, às propostas e experiên-

cias institucionais que o precederam, além de valorizar e dar visibi-

180   Nesse período também foram realizadas as pesquisas Estéticas espontâneas 
num centro urbano da Paraíba: o exemplo da casa, onde Paulo Sérgio Duarte 
– tomando como ponto de partida o estudo da fachada e iconografia do 
interior da casa popular paraibana – investigou o impacto do desenvolvimento 
socioeconômico na readequação do conceito de cultura popular;  A Casa do 
Artista, de Antonio Dias, que consistiu na montagem de uma exposição na sede 
do NAC/UFPB e a edição do livro de artista Política: ele não acha mais graça 
no público das próprias graças e Pedra de Ingá, realizada por Raul Córdula, 
que consistia na decupagem e edição dos sinais paleolíticos da pedra de Ingá. 
A pesquisa foi realizada em parceria com os Departamentos de Historia e de 
Arquitetura da UFPB.

181   Ver LUCENA, Iveraldo. Apresentação. In: PEREIRA JR., Francisco; CORDULA, 
Raul. Os anos 60: revisão das artes plásticas da Paraíba. João Pessoa: MEC-
Funarte/NAC-UFPB, 1979. p. 5. Fonte: Acervo NAC/UFPB.  

182   A mostra foi montada na sede do NAC/UFPB, ocasião em que foi lançada a 
monografia, indo, na sequência, para a Biblioteca Central da UFPB e depois para 
o Museu de Arte Assis Chateaubriand em Campina Grande. 

183   Ver: NAC/UFPB (Org.). Almanac. João Pessoa: NAC/UFPB, Funarte, 1980. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.  

rigrafia para alunos da UFPB e artistas locais175. Do mesmo modo, 

Tunga, quando da instalação de Sistema Dinâmico (1979), compôs 

e recompôs, com diferentes grupos, diversas versões do trabalho, 

além de conversar com o público e com os artistas locais. Também 

Miguel Rio Branco e Anna Maria Maiolino176 participaram de deba-

tes com estudantes, professores e artistas paraibanos177.

Do mesmo modo, Paulo Klein, na exposição Cidadão Klein, 

procurou “além do material mostrado e discutido com os frequen-

tadores, motivar uma ação imediata que extrapolasse as possibi-

lidades regionais para atingir o âmbito nacional, carente de pro-

gramas e espaços que possibilitem a atuação de artistas das novas 

linguagens.”178 Já Hudinilson Jr., por ocasião da exposição 3NÓS3: 

Intervenções Urbanas (1981), ministrou o curso Criatividade em Xe-

rografia, durante o qual foi disponibilizado uma máquina xerox 3107 

(Brasileirinha) para demonstrações técnicas e experimentações dos 

participantes179. 

Ainda como parte das ações de formação, o Núcleo em par-

ceria com a Funarte apoiou, no período de 1978 a 1979, a realização 

175   NAC/UFPB. Serigrafias. Claudio Tozzi [Release]. João Pessoa, 1979. NAC/
UFPB, 20 abr. – 04 mai. 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

176   Ver: A UNIÃO. Italiana abre exposição amanhã no Núcleo de arte. Jornal A 
União. João Pessoa, 24 abr. 1980. p. 4. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

177   NAC/UFPB. Relatório das Atividades desenvolvidas no período de 1979 a 
1981. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

178   KLEIN, Paulo. Propostais. In: FOLHA DE SÃO PAULO. Arte-diálogo a partir de 
João Pessoa. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 03 jun. 1979. Ilustrada, 5º 
Caderno, p. 63. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

179   Ver NAC/UFPB. Ofício Nº 80/81. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 
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Nesse mesmo ano, o Núcleo promoveu o áudio-visual Ilha 

Anti-entrópica, concebido a partir de “pesquisas em torno da musi-

calidade nordestina transportada para a forma eletro-acústica de 

música contemporânea” 189, cujo objetivo era “difundir na Paraíba a 

expressão e a pesquisa da música através dos meios e da linguagem 

atual”190. 

Na tentativa de “aproximar a atividade literária contem-

porânea da atividade de artes visuais”191, o NAC/UFPB realizou al-

gumas ações voltadas para a literatura, caso do curso Análise do 

Discurso através da Literatura Brasileira dos anos 70 (1980), que em 

sua programação contemplou a mesa-redonda As artes plásticas e a 

literatura composta por Chico Pereira, Raul Córdula, Unhandeijara 

Lisboa192. Ainda nessa área, participou do V Congresso Brasileiro de 

Teoria e Crítica Literária e do I Seminário Internacional de Lite-

ratura, realizado, em Campina Grande, no período de 21 a 28 setem-

bro de 1980, ocasião em que promoveu a Exposição Internacional de 

Arte Correio (acervo do artista Unhandeijara Lisboa) e participou 

de mesa-redonda sobre a arte postal193. Já em 1981, participou do I 

Seminário Nacional de Semiótica e Arte organizado pelo artista J. 

Medeiros na Universidade Federal do Rio Grande do Norte194, oca-

sião em que seu coordenador participou da mesa-redonda Os objetos 

como processo de linguagem195. 

189   Ver: NAC/UFPB. Ofício Nº 112/NAC/81. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

190   Ibidem.

191   NAC/UFPB. Relatório das Atividades desenvolvidas no período de 1 jan 1980 a 
10 jan de 1981. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

192   Coordenado pelos professores Sergio Castro Pinto e Ivaldo Bittencourt, o 
curso foi promovido no período de 5 a 22 de dezembro de 1981 no auditório do 
Departamento de Música. Ver os seguintes documentos: NAC/UFPB. Relatório 
das Atividades desenvolvidas no período de 1 jan 1980 a 10 jan de 1981 e NAC/
UFPB. Ofício  NAC/01/81. Ver ainda O NORTE. Nac promove curso de texto 
contemporâneo. Jornal O Norte, João Pessoa 12 nov. 1980. Fonte Acervo: NAC/
UFPB. 

193   NAC/UFPB. Ofício Nº 151. Fonte Acervo: NAC/UFPB. 

194   NAC/UFPB. Relatório das Atividades desenvolvidas no período de Nov. 1978 a 
set. 1981. Fonte Acervo: NAC/UFPB.

195   Ver Oficio Nº 63/81.. Acervo NAC/UFPB. 

lidade aos artistas e à produção plástica realizada na década de 1960. 

Percebe-se também uma tentativa de desenvolver ações que 

viabilizassem a aproximação das artes visuais com outras áreas. 

Em 1980, a parceria com o Teatro Lima Penante e com o Cine Clu-

be Rui Guerra de Campina Grande184 resultou em sessões de cinema 

russo, de realismo italiano, documentários franceses, ingleses e da 

produção nacional.  Exibiram-se filmes dos cineastas Eisenstein, 

Vittorio de Sica, Mauro Bolognini, Vsevolod Pudovkin, Gustavo 

Dahl, dentre outros185, que tinham sido recentemente liberados pela 

censura brasileira186. 

A relação do artista plástico com a cenografia também foi 

debatida em ações promovidas com o Núcleo de Teatro Universitá-

rio. Caso da exposição Cenografias e Adereços da Donzela Joana, 

com peças e esculturas cenográficas produzidas pelo artista Breno 

de Mattos para o espetáculo A Donzela Joana187. Na abertura da ex-

posição, foi exibido um super-8 sobre o processo de montagem e pro-

movido debate – com o artista, o diretor e os atores – do qual partici-

param estudantes e professores do Departamento de Comunicação 

e Artes da UFPB. Na ocasião, Mattos falou como se deu a parceria 

com o diretor Fernando Teixeira e como conceberam o cenário do es-

petáculo compartilhando os conhecimentos de cada área. Também 

foram oferecidas visitas guiadas para os alunos do 1° grau188. 

184   Ver O NORTE. Humberto D. Jornal O Norte. João Pessoa, 12 de ago. 1980. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.  

185   A esse respeito ver: NAC/UFPB. Ofícios Nsº 159/80, 164/80, 170/80,183/80. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.   

186   ALBUQUERQUE, O.L. de. Semana tem grandes filmes. Jornal A União, 
domingo 17 agosto de 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.  

187   Espetáculo de Hermilo Borba Filho com direção de Fernando Teixeira (diretor 
da Divisão de Teatro da UFPB).

188   NAC/UFPB. Cenografia do teatro paraibano. Cenários de “A donzela Joana” de 
Hermilo Borba Filho. Cenógrafo Breno de Mattos. [Release]. João Pessoa, 1979. 
NAC/UFPB, 01 – 18 abr. 1979. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

NAC COMPLETO.indd   148-149 02/08/2012   09:25:27



150
151

zou, ainda, a exposição Arte-Paraibana 80, que contou com a partici-

pação de 40 artistas plásticos da Paraíba201.

Portanto, é possível observar um empenho efetivo do NAC/

UFPB em promover ações e proposições artísticas que o estabele-

cessem como um centro de formação, difusão e produção em arte 

contemporânea. Também percebe-se o esforço para que, por meio 

do envolvimento dos artistas locais e do público, esse processo fosse 

acompanhado de uma transformação das concepções e práticas ar-

tísticas vigentes em João Pessoa.

2.4. A segunda fase do NAC/UFPB. 

A proposta concebida por Duarte e Dias foi efetivada até 

1981, um ano após a saída de Duarte da UFPB. Nesse ano, observa-se 

uma diminuição significativa de suas atividades, com a quantidade 

de exposições reduzindo em quase 50%, caindo de 13 em 1980 para 7 em 

1981. De 1982 em diante, acompanhada de uma crescente diminuição 

de suas atividades, observa-se a modificação da proposta inicial: o 

enfoque antes dado à arte contemporânea (a sua exibição, produção 

e formação) é substituído pela ênfase nas tradicionais categorias ar-

tísticas e na promoção da arte regional. 

Desse modo, a atuação do NAC/UFPB, no período abarcado 

por essa pesquisa, pode ser dividida em duas fases: a primeira de 1978 

a 1981, quando foram promovidas 66% das exposições e vigorou a pro-

posta concebida por Duarte e Dias; a segunda de 1982 a 1985, marcada 

simultaneamente pela transformação da proposta inicial e o declí-

201   A UNIAO. Raul sugere organização. A União, João Pessoa, 18 fev. 1981. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.

 

Ainda em 1981, por ocasião do I Encontro de Preservação do 

Patrimônio Cultural e Ecológico Paraibano, foi promovida, em par-

ceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

da Paraíba, a exposição Burle Marx: fotos de maquetes, desenhos e 

pinturas (1981), durante a qual foi oferecido um programa de visitas 

guiadas a colégios e grupos196 e promovido um encontro entre o pai-

sagista e estudantes do curso de arquitetura da UFPB197. 

Também em parceria com o governo do Estado da Paraíba, 

e apoio da Funarte, coordenou o setor de artes plásticas do V e VI 

Festival de Arte de Areia, realizados respectivamente em 1980 e 1981. 

No primeiro, promoveu o seminário Os circuitos da Arte Brasilei-

ra Fora do Eixo Rio/São Paulo, com a participação de Tozzi, Aline 

Figueiredo e Sinval de Itacarambi, e dos artistas paraibanos Chico 

Dantas, Unhandeijara Lisboa, Roberto Coura, Flávio Tavares, José 

Altino e Miguel dos Santos, dentre outros198. 

No segundo, promoveu o seminário Arte Brasileira Con-

temporânea: Nordeste com a presença de Paulo Klein, Fernando 

Cocchiarale, Daniel Santiago, Paulo Bruscky, J. Medeiros, dentre 

outros199. Como parte da programação, Paulo Sérgio Duarte partici-

pou de debate com Fernando Cocchiarale e Eduardo de Aquino sobre 

a pesquisa Estética Espontânea num centro urbano da Paraíba que 

vinha desenvolvendo junto ao NAC/UFPB200; e o NAC/UFPB organi-

196   A UNIAO. NAC: Art-Door, Robério Soares e Burle Marx. A União. João 
Pessoa, 19 abr. 1981. 

197   A UNIAO. Burle Marx diz que jardins botânicos podem desaparecer. A União, 
João Pessoa, 28 mai. 1981.

198   O NORTE. Festival encerra inscrições com mais de 200 candidatos. Jornal O 
Norte, João Pessoa, 28 fev. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

199   A POÉTICA de Augusto dos Anjos será debatida no Festival. Campina Grande, 
20. fev. 1981. [Recorte de jornal]. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

200   A UNIAO, Uma justa homenagem a Augusto dos Anjos. A União, João Pessoa, 
fev. 1981. Fonte: Acervo NAC/UFPB.
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com o Estado apresentando “sinais de endividamento, colocando o 

planejamento econômico em descrédito”206. Para equilibrar o orça-

mento e pagamento da dívida externa, a partir de 1980, o Fundo Mo-

netário Internacional impõe ao setor público brasileiro um grande 

arrocho econômico-financeiro. Essa crise econômica produziu efei-

tos negativos também no orçamento das universidades. 

A UFPB, nesse momento, passa a exercer “maior contro-

le nos projetos e convênios”207 no intuito de “facilitar melhor o flu-

xo de informações entre a PRAC [Pró-Reitoria para Assuntos Co-

munitários] e os diversos setores que a compõe, bem como os ór-

gãos financiadores”208, passando a ser obrigatório que “todos os 

projetos e convênios”209 fossem “examinados pela Assessoria de 

Planejamento”210. Tornam-se abundantes os Ofícios e Portarias com 

limitações de recursos financeiros dirigidos aos núcleos de exten-

são211, inclusive ao NAC/UFPB, que por conta dessa conjuntura teve 

suas atividades reduzidas significativamente. 

A partir de 1980, começam a aparecer em seus relatórios al-

gumas ações, além das voltadas para a arte contemporânea, relacio-

nadas com o universo da cultura popular e regional. Como é possível 

perceber nas atividades desenvolvidas nesse ano: 

[...] Já na Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
Silvino Espínola participou de um debate sobre 
xerografia e, na ocasião – entre outras coisas, 
– discorreu sobre a possibilidade do artista vir 
a ampliar as suas experimentações a nível de 

206   MUNIZ, 2008, p. 142.

207   PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS. Ofício Circular Nº 16/80. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.

208   Ibidem.

209   Ibidem.

210   Ibidem.

211   Ver, por exemplo, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Portaria R/GR Nº 
025/81.  Ou ainda PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS. Ofício Nº 
403/81. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

nio das atividades e ações do NAC/UFPB. 

A partir da análise dos documentos e da programação desen-

volvida na segunda fase, foi possível detectar 3 razões principais para 

essas mudanças: a crise institucional instalada na UFPB, as alterações 

nas políticas públicas que possibilitavam a manutenção do Núcleo e o 

desinteresse de seu coordenador em levar adiante sua proposta.

Como demonstrado no Capítulo 1, o reitor Lynaldo Caval-

canti Albuquerque, valendo-se de uma conjuntura extremamente fa-

vorável, dinamizou as atividades e expandiu quase todos os setores 

da UFPB, que no intervalo de cinco anos cresceu significativamente. 

Segundo Berilo Ramos Borba, reitor no período de 1980-1984, “o cres-

cimento rápido e precipitado por que tinha passado a UFPB no reito-

rado anterior que, no afã de expandir a universidade, não teve tempo 

suficiente para sua consolidação”202, aliado a uma grave conjuntura 

econômica, política e social, em decorrência do desmoronamento do 

regime militar, gerou uma crise na UFPB203.  Ainda segundo Bor-

ba, nesse período a Universidade não dispunha de recursos mínimos 

“para a pesquisa, manutenção de laboratórios, pagamento de água, 

luz, telefones, aluguéis de máquinas e equipamentos, manutenção 

de frota, custeio dos restaurantes e residências universitárias”204. 

Como reflexo da crise do petróleo em 1979 e do fim do II Pla-

no Nacional de Desenvolvimento, as possibilidades de expansão eco-

nômica ficaram restritas no período compreendido entre 1980-1985, 

“apontado como sendo o início da crise de planejamento no Brasil”205, 

202   BORBA, Berilo Ramo. Depoimento escrito em outubro de 2005. In: GUERRA; 
FERNANDES, 2006, p. 107.

203   Ibidem.

204   Ibidem.

205   MUNIZ, Nancy A. Campos. O CNPq e sua trajetória de planejamento e gestão 
em C&T: histórias para não dormir, contadas pelos seus técnicos (1975-1995).  
370 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008, p. 
136.
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focava questões relacionadas à arte contemporânea, neste momento 

se volta para apreciação da produção artística local, como se vê em 

diversos textos publicados por Córdula no jornal A União215. 

Essas modificações na atuação do Núcleo não devem ser 

interpretadas como consequência da implementação de uma nova 

proposta (com metas, estratégias de ações e objetivos definidos), 

mas como uma falta de interesse de sua coordenação em dar conti-

nuidade à proposta concebida por Duarte e Dias num momento em 

que, além da saída de Duarte e da crise institucional na UFPB, as 

políticas culturais que haviam possibilitado a criação e manuten-

ção do NAC na UFPB passam por transformações e assumem outros 

interesses.

Nesse momento, dando continuidade ao processo de aber-

tura iniciado por Ernesto Geisel, João Figueiredo, último militar 

à frente da presidência, engendrou uma reforma eleitoral, estabele-

cendo as primeiras eleições diretas para governos estaduais depois 

do golpe de 1964. No âmbito da política cultural, temos o fortaleci-

mento da área com a criação das Secretarias Estaduais de Cultura, 

desligadas das de Educação. Nessa ocasião, a gestão da Secretaria 

de Cultura ficou a cargo de Aloísio Magalhães, que passa a privile-

giar a vertente patrimonial e a valorizar a cultura popular como a 

verdadeira arte representativa da identidade nacional216.

Consequentemente, durante a gestão de Magalhães, “a ques-

tão da produção cultural contemporânea e os inúmeros problemas 

que vão se associando à cadeia ‘produção, circulação e consumo’ 

215   Ver, por exemplo, CORDULA, Raul. José Altino. A União. João Pessoa, 27 
mai. 1982; CORDULA, Raul. Sol e Lua [José e Leticia Lucena]. A União. João 
Pessoa, 29 mai. 1982; CORDULA, Raul. Temilson. A União. João Pessoa, 30 
mai. 1982; CORDULA, Raul. José Crisologo. A União. João Pessoa, 17 jun. 
1982. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

216   BOTELHO, Isaura. Romance de Formação: Funarte e política cultural (1976-
1990). Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2000.

imagem a partir da utilização da própria Xerox. O 
NAC, por sua vez, está colaborando na instalação 
do Escritório Brasileiro do Conselho Mundial 
de Artesanato, iniciativa esta que deverá ser 
facilitada pelo fato de seu coordenador – Raul 
Córdula Filho – ser o Delegado-Chefe no Brasil 
do aludido Órgão212.

 

No período de 1982 a 1985, as ações voltadas para a cultura 

popular e regional, antes eventuais, superaram as voltadas para a 

arte contemporânea, como percebe-se na programação do Núcleo. 

Nesse intervalo, foram realizadas 17 exposições213, das quais apenas 

3 exploravam novas mídias, a saber: Epidermic Scapes (1983), série 

de fotografias de Vera Chaves Barcellos, Eletroecologias-descontex-

tualizações, litofsete de Diana Domingues, e Xerografias, de Bene 

Fonteles (ambas em 1984). 

Nesse momento, as ações de formação, além de poucas, não 

possuíam regularidade nem estavam vinculadas às exposições, 

como acontecia no período de 1978 a 1981. Por exemplo, em 1982 foram 

oferecidos ateliês de pintura e desenho. Em 1983, o curso de Introdu-

ção à História em Quadrinhos e, em 1984, o de História da Arte Brasi-

leira214. Do mesmo modo, a produção textual, que anteriormente en-

212   NAC/UFPB. Relatório do Núcleo de Arte Contemporânea referente ao 1º 
semestre de 1980. João Pessoa: PRAC/UFPB, 1980. 4 p.  Relatório. Grifos da 
pesquisadora. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

213   No período de 1982 a 1984, o Núcleo realizou 17 exposições em sua sede: 
3 de fotografias, 3 mostras iconográficas, 6 de desenhos e/ou pintura, 2 de 
gravuras, 1 de papel artesanal, 1 de litofsete, 1 de xerografia. Em 1985, por 
conta de sua precária estrutura e a falta de recursos, não promoveu nenhuma 
exposição em sua sede.  No entanto, promoveu junto com a Secretaria de Cultura 
do Estado da Paraíba a exposição Primitivos, com o acervo de artistas primitivos 
do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado de São 
Paulo, realizada no Espaço Cultural de João Pessoa. Ver: PRIMITIVOS: mostra do 
acervo de artistas primitivos do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando 
Alvares Penteado de São Paulo. João Pessoa: [s.n.], 1985. 3 p. Catálogo de 
Exposição, Espaço Cultural de João Pessoa, 03 a 22 mai. 1985. Fonte: Acervo 
NAC/UFPB. 

214   Cf. NAC/UFPB. Relatório de atividades 1982 a 1984 3f. Mimeografado. Fonte: 
Acervo NAC/UFPB.
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Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB-NAC cumpriu em 1982 parte 

da sua programação [...] não tendo sido possível, no entanto o cum-

primento do PU haja visto [sic] que os recursos não chegaram a tem-

po de serem aplicados como estavam programados [...]”221.

O corte no orçamento e o atraso nos recursos são percebidos 

também nos projetos internos da Funarte, como podemos perceber 

no Dossiê organizado pelo Espaço ABC222: 

Em 1983, apesar das limitações orçamentárias 
ditadas pela conjuntura que atravessamos, o 
Espaço ABC vai procurar executar parte de seu 
programa editorial, retomar os trabalhos de 
conferências e debates através dos ciclos sobre 
Arte e Arquitetura e Arte Contemporânea e 
mostrar a produção de arte das diversas regiões 
do país sintonizadas com o espírito do projeto, a 
saber, as linguagens da arte contemporânea.223 

Na UFPB, como reflexo do contexto exposto, foi constituído 

um grupo de trabalho a fim de “realizar um estudo minucioso da atual 

estrutura da Pró-reitoria para Assuntos Comunitários, analisando a 

funcionalidade de cada setor, inclusive dos Núcleos [...]”224. Também, a 

partir deste período, a Universidade passa a receber do MEC recomen-

dações especiais para a contenção de despesas225. 

221   PEREIRA JUNIOR, Francisco. Atividades Realizadas em 1982. João Pessoa: 
Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba, 1982. 3 p. 
Relatório. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

222   O Espaço ABC foi criado em 1980, com a concepção e coordenação de 
Paulo Sérgio Duarte, no Rio de Janeiro, sendo viabilizado através de parceria da 
Funarte com a prefeitura do Rio de Janeiro. “O projeto propunha uma reflexão 
sobre as transformações operadas nas linguagens, reconhecendo a importância 
do experimentalismo nesse processo, ao mesmo tempo em que se destacava 
enquanto atuação diferenciada da instituição pública federal, que então passava 
a posicionar-se em relação à arte contemporânea brasileira” (REINALDIM, 
2010, p. 113-114). In: REINALDIM, Ivair (Org.). Dossiê Espaço Arte Brasileira 
Contemporânea – ABC/Funarte. Arte & Ensaios. Rio de Janeiro, n. 20, p. 113-
139, Jul. 2010.  

223   In REINALDIM, 2010, p. 118-119.

224   PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS. Portaria Interna Nº 16/83. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.

225   Ver, por exemplo, MINISTÉRIO DO EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). Ofício 
Circular Nº 18/82. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

pouca atenção tiveram [...]”217, sendo relegadas a um espaço secun-

dário em sua política:

Com a opção do tratamento político prioritário 
sendo dado à cultura em sua dimensão 
antropológica [...] às artes coube o papel 
secundário de uma manifestação de elite. 
[Nesse contexto, a Funarte, foi reduzida] 
pelas instâncias hierárquicas superiores a uma 
instituição elitista, isolada daquelas que eram 
consideradas as mais importantes manifestações 
culturais do país, o ‘fazer das comunidades’218.  

Na Funarte, o aumento da demanda por apoio a projetos ex-

ternos foi acompanhado de uma progressiva redução de verbas, o que 

acarretou a diminuição de suas ações e a necessidade de se estabele-

cer critérios e prioridades mais rigorosos para a aprovação dos pro-

jetos. Com relação às universidades, percebeu-se que a autonomia 

da área de extensão, em relação às demais, favorecia a execução de 

ações que muitas vezes já eram desenvolvidas em outros setores, in-

dependentemente dos recursos da Funarte219.  Desse modo, 

abandonando o velho estilo de “balcão” de 
demandas, [a Funarte] passou a exigir das 
universidades candidatas a financiamento um 
Plano Diretor de Cultura, com o objetivo de 
fazê-las refletir sobre suas propostas, evitando 
duplicações, iniciativas de pouca consequência, 
explicitando metas a alcançar e integrando 
efetivamente ensino e extensão220. 

A partir desse momento, percebe-se diminuição e atrasos 

sistemáticos dos recursos enviados pela Funarte ao NAC/UFPB: “o 

217   Ibidem, p. 107.

218   Ibidem, p.114.

219   Ibidem.

220   Ibidem, p. 140.
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tanto na UFPB como na Funarte, a prioridade sempre foi uma produ-

ção de caráter mais experimental, como se pode aqui acompanhar. 

A partir do momento que os recursos ficam escassos e ocorre o di-

recionamento das políticas públicas para a cultura popular, ocorre 

o redirecionamento do enfoque das ações do NAC/UFPB para a arte 

local, tal qual o formato que Córdula havia concebido na década de 

1960 para o Setor de Artes Plásticas da UFPB, com a diferença de 

agora existir abertura para os artistas de outras regiões e para a 

arte contemporânea229. 

É importante destacar que a partir da década de 1980 a dis-

cussão em torno da questão regional recebe maior relevo nas artes 

plásticas, marcando presença na produção artística e no debate crí-

tico. Nesse momento, a crítica Aracy Amaral identifica duas moda-

lidades de animação cultural; a primeira seria relacionar a infor-

mação internacionalista com o local, com a discussão incidindo, 

geralmente, sobre a própria arte. A segunda se apoiaria “no próprio 

ambiente cultural local, transformando-o, tornando-o gerador de 

um processo de autovalorização, revitalizando formas de expressões 

que se arriscam a cair em desuso, ou que são menosprezadas [...]”230 . 

 No caso do NAC/UFPB, percebe-se que o enfoque na pro-

dução da região não veio fundamentado em nenhuma proposta ou 

numa real preocupação em convertê-lo num centro de valorização 

e promoção dessa arte. Parece ser apenas a saída para seguir com o 

229   Por exemplo, em projeto elaborado em 1983, o Núcleo propunha o 
desenvolvimento das seguintes atividades (com os respectivos custos): as 
pesquisas Textos Contemporâneos de Arte (Cr$ 210 mil), Visualidade Popular 
Paraibana (Cr$ 400 mil) e Inventividade Artesanal Paraibana (Cr$ 320 mil), 
Exposições (Cr$ 500 mil) Edições e documentações (Cr$ 850 mil), o curso 
Introdução a Arte Visual Contemporânea (Cr$ 430 mil) e a oficina Expressão 
Criadora (Cr$ 650 mil), que daria continuidade aos ateliês de pintura e desenho 
estabelecidos em 1982.  Cf. NAC/UFPB. Projeto Universidade-PU-1983. 10f. 
Mimeografado. Acervo NAC/UFPB.

230   AMARAL, Aracy. O grupo de Cuiabá: sol e energia. In: _ _ _ _ _ _ . Arte e 
meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer: 1961 - 1981. São Paulo: Nobel, 
1983. p. 371-375.

No NAC/UFPB, o impacto dessa conjuntura, materializada 

na diminuição dos recursos, foi potencializado pelo pouco empenho 

de seu coordenador, que preferiu diminuir e restringir as atividades 

a captar recursos em outras fontes ou articular a realização de ações 

independentes do apoio da Funarte. Nesse sentido, Córdula – que em 

sua trajetória profissional sempre desenvolveu projetos e ações vol-

tados para promoção, valorização e fomento da arte e cultura popu-

lar regional226 – prefere retomar um formato que privilegiava a arte 

regional e ateliês de pintura e desenho. 

Aqui cabe destacar que, no período de 1978 a 1981, Córdula 

desenvolveu algumas ações voltadas para o artesanato e a cultura 

popular, chegando, inclusive, a ocupar o cargo de Delegado-Che-

fe no Brasil do Conselho Mundial de Artesanato227 e a estabele-

cer convênio “de dinamização e intercâmbio na área de cultura 

popular”228 com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Pernambuco (Fundarpe).

 No entanto, enquanto Duarte esteve presente e existia um 

ambiente propício – com recursos e políticas públicas favoráveis – 

226   Tanto como funcionário da UFPB, caso de quando esteve a frente do Setor de 
Artes Plásticas, como de outras instituições. Por exemplo, foi diretor da Casa de 
Cultura de Pernambuco (1977/1978), onde idealizou e fundou o Núcleo de Arte 
Popular e Artesanato (NAP) do Recife. 

227   A esse respeito ver: NUCLEO DE ARTE CONTEMPORANEA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. Relatório do Núcleo de Arte 
Contemporânea referente ao 1º semestre de 1980. João Pessoa: PRAC/UFPB, 
1980. 4 p.  Relatório.  Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

228   “O coordenador do Núcleo de Arte Contemporânea – NAC, da Universidade 
Federal da Paraíba, Raul Córdula Filho (que também é representante do Brasil no 
Conselho Mundial de Artesanato da Unesco), esteve com o diretor de Assuntos 
Culturais da Fundarpe, escritor Edilberto Coutinho, para tratar da assinatura 
de um convênio entre os dois órgãos, de dinamização e intercâmbio na área 
da cultura popular. O artista plástico Raul Córdula manifesta o interesse da 
realização de um trabalho em comum com Pernambuco e outros Estados, a fim 
de “redefinir um espaço de atividade na área de artes visuais”, a exemplo do que 
já vem ocorrendo no NAC do seu Estado, entre os diversos departamentos, com 
a colaboração de Silvino Espínola, Francisco Pereira Júnior, Paulo Sérgio Duarte 
e Antonio Dias”. In: JORNAL DO COMMERCIO. Cultura popular tem intercâmbio. 
Jornal do Commércio. Educação. Recife, 15 Jun. 1980.  Fonte: Acervo NAC/
UFPB.
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livro Olinda, Carnaval e Povo, de José de Ataíde, “o mais importante 

documento sobre a história recente desta cidade”233, e os dois volu-

mes do disco Olinda carnaval, “um trabalho de reconstituição da me-

mória musical daquela cidade no que há de mais espontâneo: a mú-

sica do carnaval”234, destacando que tanto um como o outro estavam 

disponíveis para apreciação e venda no NAC/UFPB235. Muito embora 

Córdula afirmasse que o Núcleo, como uma entidade financiada pelo 

dinheiro público, não se envolvesse em questões de mercado236. 

Apesar de ter sido divulgado que, por meio da promoção des-

sas exposições, o NAC/UFPB iniciaria um ‘circuito de arte entre as 

duas cidades’ e que seria desenvolvido, no 2o semestre de 1982, um pa-

norama da arte paraibana em Olinda, o circuito não foi estabelecido, 

nem foi possível localizar qualquer documento que fizesse menção à 

realização da referida exposição. 

Se para o NAC/UFPB essa ‘parceria’ não redeu frutos, pelo 

menos contribuiu para aprofundar as relações que Córdula manti-

nha, desde os anos 1950/1960237, com a cidade pernambucana. Assim 

sendo, no período de 1982 a 1984, o artista paraibano acumula o cargo 

233   CORDULA, Raul. Olinda, Carnaval e Povo. Jornal A União, João Pessoa, 29 
abr. 1982. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

234   CORDULA, Raul. Olinda Carnaval. Jornal A União, João Pessoa, 27 abr. 1982. 
Fonte: Acervo NAC/UFPB.

235   Ibidem.

236   CORDULA, [198-c]. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

237   A respeito da relação com Olinda nos anos 1950/1960, o artista afirma: 
“Frequentávamos Olinda, para onde íamos visitar os ateliês dos artistas que lá 
se instalavam entorno [sic] do Movimento da Ribeira [...] Mantínhamos intenso 
intercambio com os artistas de Olinda e Recife, como João Câmara, Adão, 
Reynaldo Fonseca, Roberto Amorim, José Tavares, Sylvia Barreto e Anchises 
[...] Não posso omitir que o aprendizado dos Ateliês de Olinda e Recife foi para 
mim muito importante. Nas vindas de  [João] Câmara a João Pessoa e nossos 
encontros na casa de Geraldo Porto [...]” Ver: CORDULA, 2009, p. 83-84. 
Também a esse respeito, em 1965, por exemplo, quando ainda era coordenador 
do Setor de Artes Plásticas da UFPB organizou, a convite do artista Adão 
Pinheiro, a mostra 6 Artistas Paraibanos na Galeria da Ribeira em Olinda. Em 
1975 recebe o prêmio de 1o lugar no 2º Salão de Artes Global e 1976 foi curador 
do 3º Salão de Artes Global: o Artesanato e o Homem, ambos promovido 
pela Rede Globo em Recife. Em 1977/1978 foi diretor da Casa de Cultura de 
Pernambuco.

Núcleo em funcionamento com os poucos recursos que a Funarte lhe 

destinava naquele momento, tendo em vista que seria menos onero-

so  e trabalhoso que articular a vinda de exposições de artistas de 

outras regiões. 

Nesse período, um dos poucos esforços direcionados a viabi-

lizar ações em parcerias com outras instituições aconteceu no 1o se-

mestre de 1982, quando foram promovidas as mostras Olinda no NAC, 

Bajado: um artista de Olinda, e Impressões das Calçadas de Olinda, 

ambas em parceria com a prefeitura municipal de Olinda. 

O Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB 
– NAC – estará desenvolvendo a partir de 
amanha uma serie de atividades no seu espaço 
expositivo, todas ligadas a produção artística 
da cidade de Olinda [...] Com a promoção deste 
trabalho, o NAC inicia um circuito de arte entre 
as duas cidades que constituem hoje polos 
de produção artística de grande importância 
regional e até mesmo nacional. Além de outras 
mostras da produção olindense em João Pessoa, 
já está previsto um panorama da arte paraibana 
em Olinda a ser realizado no segundo semestre, 

informaram fontes do NAC231. 

Essas ações são acompanhadas por textos que enaltecem 

aspectos culturais da cidade pernambucana: carnaval, povo, culi-

nária, arquitetura e artistas, publicados por Córdula no jornal A 

União232. O artista também escreveu textos inteiros promovendo o 

231   Fazia parte da programação, ainda, um debate com o presidente da Fundação 
Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, o lançamento do livro 
Olinda, Carnaval e Povo, de José de Ataíde, e dos dois volumes do disco Olinda 
carnaval. A UNIÃO. O NAC expõe amanha arte de Olinda. Jornal A União. João 
Pessoa, 21 abr. 1982.

232   Ver: CORDULA, Raul. Olinda para todos. Jornal A União, João Pessoa, 25 abr. 
1982; CORDULA, Raul. Olinda Carnaval. Jornal A União, João Pessoa, 27 abr. 
1982; CORDULA, Raul. Olinda, Carnaval e Povo. Jornal A União, João Pessoa, 
29 abr. 1982; CORDULA, Raul. O domínio da figura. Jornal A União, João 
Pessoa, 26 mai. 1982. Fonte: Acervo NAC/UFPB.
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amadurecimento e fortalecimento de suas instituições242. Em decor-

rência disso, a atuação das instituições se baseia numa visão patri-

monialista da cultura, apoiada, segundo Salzstein, numa noção de 

cultura como “fetiche apropriado pelo aparelho institucional do Es-

tado, em sua impossibilidade de constituir e gerir a esfera pública da 

cultura” 243, tendo em vista que pauta sua atuação pelo uso do poder 

privado. 

Durante o ano de 1985, o NAC/UFPB esteve fechado ou com 

parte de suas dependências interditadas. Nesse mesmo ano, Iveraldo 

Lucena, ex-Pró-reitor de Assuntos Comunitários, chama a atenção 

para o descaso da UFPB com relação ao Núcleo, alertando que o NAC 

“enquanto espaço humano está esvaziado e necessita ser acudido”244 

e “enquanto espaço físico está em perigo e precisa ser restaurado”245.  

Esse quadro de abandono se agravou ainda mais em decor-

rência de três transformações ocorridas no âmbito da política cul-

tural nesse momento, e que foram decisivas para o sistemático declí-

nio das atividades da Funarte, principal financiador das atividades 

do NAC/UFPB, a saber: a criação do Ministério da Cultura, que gra-

dualmente assume as funções e o papel da Funarte; a instituição da 

Lei Sarney – que modifica totalmente o perfil da política cultural 

brasileira, uma vez que agora o proponente poderia captar recursos, 

através de dedução no imposto de renda, diretamente com as empre-

sas – e, por fim, a criação do convênio único com os Estados da Fede-

ração, que garantia o repasse automático de verbas, sem a interme-

diação da Funarte, para as secretarias estaduais de cultura246. 

242  SALZSTEIN, Sônia. Arte, Instituição e Modernização Cultural no Brasil: um 
experiência institucional. 1994. 187 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1994.

243   Ibidem, p. 21.

244   O NORTE. Iveraldo dá alerta para preservar o teto do NAC. Jornal O Norte. 
João Pessoa, 11 Nov. 1985. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

245   Ibidem.

246   BOTELHO, 2000; ADRIANI, 2010.

de coordenador do NAC/UFPB e Diretor artístico e técnico da Oficina 

Guaianases de Gravura238, fundada por João Câmara em 1974 em Re-

cife e transferida para o Mercado da Ribeira, em Olinda, em 1979. Em 

1983, recebe o prêmio principal e o prêmio nominal Vicente do Rego 

Monteiro pelo conjunto da obra no 36o Salão de Artes de Pernambu-

co239 e passa a residir em Olinda240, onde permanece ainda hoje. 

A mudança do artista para Olinda, somada com a reduzida 

atuação do Núcleo, que ao longo do ano promove apenas 3 exposições 

em sua sede241 e nos dois anos seguintes apenas 6, demonstra que, 

apesar de se manter como coordenador do NAC/UFPB, os interesses 

de Córdula, no mínimo, já não estavam relacionados com a referida 

instituição. Também a transformação do projeto do Núcleo demons-

tra que sua coordenação, ao invés de trabalhar para dar continuida-

de à proposta que lhe deu origem, num movimento de apropriação 

de uma instituição pública como se fosse privada tende a utiliza-la 

para atender aos interesses pessoais de sua coordenação. 

Aqui cabe retornar à discussão colocada no Capítulo 1, so-

bre a  institucionalização do campo cultural brasileiro que, como 

demonstrado por Sônia Salzstein, deu-se sem passar por um efetivo 

238  CORDULA, Raul. Entrevista concedida a Marcelo Montanini em julho de 2010. 
Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/agendacultural/index _ eventos.
php?AgendaEdicaoAno=2010&AgendaEdicaoNumero=179&TiposEventosCodi
go=22>. Acesso em: jul. 2012.

239   JORNAL DO COMMÉRCIO. Raul Córdula ganha prêmio do 36° Salão. Jornal 
do Commércio. Recife, 06 set. 1983. Caderno C. p.2. Acervo NAC/UFPB.

240   Ver: CÓRDULA, Raul. Raul Córdula: olindense de coração. Entrevista 
concedida a Manuella Antunes. Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.
br/canal/suplementos/arrecifes/noticia/2012/05/12/raul-cordula-olindense-de-
coracao-41932.php> Acesso em: jun. 2012.  

241   O NAC/UFPB apoiou a realização da Mostra Norte/Nordeste de Artes Plásticas, 
com os trabalhos dos artistas dessas regiões inscritos no IV Salão Nacional de 
Artes Plásticas, realizada no Espaço Cultural José Lins do Rego, no período  27 
ago. a 18 set. de 1983. Ver: O NORTE. Prévia Norte/Nordeste. Jornal O Norte, 
João Pessoa, 02 ago. 1983. Acervo NAC/UFPB.
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vimento de propostas institucionais significativas, compromete sua 

continuidade a longo prazo, já que a cada nova gestão as propostas e 

projetos desenvolvidos pela gestão anterior são modificados ou des-

considerados. 

Também foi possível perceber essa característica no NAC/

UFPB, que em sua primeira fase implementou – sobretudo por con-

ta dos esforços de Paulo Sergio Duarte – uma proposta concebida a 

partir de uma real preocupação com as demandas e necessidades da 

área e que, menos de um ano após sua saída, foi completamente mo-

dificada. Aqui cabe destacar que essa sobrevida se deve muito mais 

à existência de uma conjunta econômica favorável do que ao desejo 

efetivo de sua coordenação em continuá-la.  

Se por um lado a trajetória do NAC/UFPB demonstra o po-

tencial da instituição para transformar e formar o processo cultu-

ral, por outro ratifica que na ausência de uma tradição e definição 

institucional a ativação desse potencial dependerá da maior ou me-

nor consciência institucional (e, portanto, pública), dos esforços, ar-

ticulações e atuação de seus gestores. 

Nesse mesmo momento, o recém-criado MinC decide que “a 

partir de então, o financiamento de atividades de extensão universi-

tária deveria ser assumido pelo próprio Ministério da Educação”247, 

consequentemente o trabalho que vinha sendo desenvolvido pela 

Funarte junto às universidades brasileiras, nas áreas de extensão, 

ficou fortemente comprometido e teve uma drástica diminuição or-

çamentária. 

Em 1986, Córdula lançou o “Manifesto da precariedade do 

NAC” no Jornal A União onde, exaltando seus feitos e se eximindo 

de qualquer responsabilidade, culpou a UFPB pela precária situação 

do NAC/UFPB: “[...] a Universidade Federal que instalou o NAC em 

1978 não tem recursos para mantê-lo funcionando, as artes visuais 

não fazem parte das prioridades universitárias. [...] Os recursos para 

as produções culturais inexistem”248. No entanto, conforme aqui 

discutido, o impacto da conjuntura desfavorável que incidiu sobre 

o NAC/UFPB foi potencializado pela falta de uma liderança empe-

nhada e compromissada em superar essa situação, como bem notou 

Antonio Dias: “depois que o Paulo Sérgio Duarte saiu, esse Núcleo 

de Arte Contemporânea ficou praticamente morto durante sete ou 

oito anos [...] tudo depende de vontade política, não há dinheiro nem 

liderança”249. 

O caso do NAC/UFPB é ilustrativo da situação encontrada 

em diversas instituições brasileiras, nas quais observa-se um de-

sempenho engendrado em relações personalistas que privilegiam 

acordos descompromissados com a dimensão pública e muitas vezes 

relacionadas com a autopromoção de seus gestores ou de seu ciclo de 

amizade. Essa configuração, apesar de não inviabilizar o desenvol-

247   BOTELHO, 2000, p. 234.

248   CORDULA, Raul. Manifesto de precariedade do NAC. João Pessoa. 25 nov. 
1986. 2 f. Mimeografado. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

249   DIAS, Antonio. Entrevista concedida a Roberto Conduru. In: CONDURU; 
RIBEIRO, 2010, p. 30.
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Inauguração do NAC 
- Lynaldo Cavalcante 
Albuquerque, Antonio 
Dias e Mário Pedrosa 
e, na segunda imagem, 
Mário Pedrosa e Paulo 
Sérgio Duarte

Anna Maria Maiolino, 
Silvino Espínola e Chico 
Pereira na montagem de 
feijão com arroz. E Mar-
celo Nietsche e Silvino 
Espínola na montagem 
da A Bolha.

A Bolha.

Sede do NAC - Rua das 
Trincheiras 275, Centro - 
João Pessoas | PA

Inauguração do NAC 
- Roberto Pontual e 
Ziraldo e, na segunda 
imagem, público pre-
sente na exposição de 
Antônio Dias.
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Exposição Cidadão Klein: 
Vinde a mim os criado-
res. Unhandeijara Lisboa 
e estudantes.

Vídeoarte no NAC.

Art-door do NAC na Ex-
posição Internacional de 
Art-door organizada por 
Paulo Bruscky e Daniel 
Santiago.

Na página anterior, 
Feijão com Arroz, Anna 
Maria Maiolino.
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Imagem de fundo: 
Karimbada - Unhandejara 
Lisboa. E curso de Xerox 
do Hudnilson Jr.

Nesta página: Xerografia 
como Arte Sandoval Fa-
gundes (em cima) e Arte 
Correio - Paulo Brusky 
(embaixo).
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3. O Livro de Artista no NAC/UFPB

Como mencionado no capítulo anterior, o NAC/UFPB iniciou 

suas atividades promovendo uma mostra internacional de livros de 

artistas, a Livre como Arte (1978). Além dessa e de outras exposi-

ções, no período de 1978 a 1985, o Núcleo constituiu um significativo 

acervo e editou livros de artistas. 

Para se compreender a relevância dessas ações, a discussão 

foi estruturada em duas partes: na primeira, tomando como referên-

cia a exposição Livre como Arte, enfocou-se as ações de divulgação 

e formação de acervo de livros de artistas fomentadas pelo Núcleo. 

Na segunda, por meio do paralelo entre os livros publicados pelo 

NAC/UFPB e os da Coleção Arte Brasileira Contemporânea (Coleção 

ABC), analisou-se o perfil editorial do Núcleo e as características 

que possibilitaram afirmar que seus livros são livros de artistas e 

não livros sobre artistas, caso das publicações da Coleção ABC.  

Antes de iniciarmos as análises, cabe destacar que apesar 

do livro de artista ter se afirmado como forma de arte há mais de 40 

anos, continua a inexistir um consenso em torno dos conceitos e de-

finições relacionados a essa categoria, como apontam, por exemplo, 

Moeglin-Delcroix, Johanna Drucker e Paulo Silveira em suas pes-

quisas1. Isso se deve, sobretudo, a ambiguidade de muitos livros de 

artistas – principalmente aqueles cuja ênfase recai sobre registros 

de performances e/ou trabalhos efêmeros – que, por agregarem si-

multaneamente o estatuto de obra, documentação e meio de divul-

gação inviabilizam o estabelecimento de um conceito fechado.

1   Ver: MOEGLIN-DELCROIX. Esthétique du livre d’artist. Paris: Jean-Michel 
Place/Bibliothéque Nationale de France, 1997 (tese vertida em livro) apud 
SILVEIRA, 2008, p. 40. Também DRUCKER, Johanna. The century of artists’s 
books. New York: Gramary Book, 1995. E SILVEIRA, Paulo. A página violada: 
da ternura à injúria na construção do livro de artista. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2001, p. 56.
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ção à realização e, às vezes, à divulgação. Ele tem o domínio total 

sobre tudo (mesmo que não o fabrique com suas mãos), justamente 

porque o livro é uma obra no sentido pleno do termo”. Assim sendo, 

“é concebido de tal maneira que todos os aspectos [...] participam de 

sua significação”. 

Após a delimitação do tipo de livro abordado e do conceito 

que será utilizado, a seguir analisaremos, primeiramente, as ações 

voltadas para divulgação e constituição do acervo de livros de artis-

ta e, em seguida, as ações editoriais desenvolvidas pelo NAC/UFPB. 

3.1 Exibição e acervo de livros de artistas no NAC/UFPB:

As ações voltadas para a divulgação e formação de acervo 

de livros de artistas no NAC/UFPB tiveram início no final da década 

de 1970. Período em que, apesar de observar-se a presença de livros 

de artistas em algumas exposições4, raras eram as mostras voltadas 

especificamente para esta categoria, tendo em vista a indefinição do 

lugar simbólico ocupado por muitos desses livros, na maioria dos ca-

sos confundidos com registros ou catálogos.  

As primeiras exposições voltadas exclusivamente para o li-

vro de artista no Brasil aconteceram no final da década de 1970, caso 

das mostras Exposição Internacional de Livros de Artistas (1979) e 1ª 

Exposição Nacional de Livros de Artistas (1983), ambas organizadas 

por Paulo Bruscky no Recife5, a exposição Arte Livro Gaúcho (1950-

4   Caso das exposições Prospectiva 74 (1974), Poéticas Visuais (1977), Poucos e 
Raros (1978) e da XVI Bienal de São Paulo (1981).

5   Ambas foram organizadas pelo artista Paulo Bruscky. A primeira foi realizada 
na Universidade Católica de Pernambuco e teve a participação de 136 artistas. A 
segunda, organizada em parceria com o artista Daniel Santiago, contou com 82 
artistas e 155 livros.

No entanto, por uma questão metodológica, delimitou-se 

no amplo universo que constitui a categoria livro de artista o tipo 

privilegiado pelo NAC/UFPB. Para tanto, a tipologia proposta por 

Paulo Silveira é elucidativa. Segundo o autor, a categoria ‘livro de 

artista’

[...] é composta por obras de arte que tem o 
livro como seu modelo de fato ou apenas como 
uma referência remota [...] Engloba um grande 
conjunto de criações que têm afinidades entre 
si, mas que também têm dissonâncias. Os dois 
principais grupos de obras que o compõem são 
o grupo dos livros de artistas propriamente 
ditos e o grupo dos livros-objetos. O primeiro, 
por sua importância como renovador de 
linguagem, acabou por emprestar o nome para 
toda a categoria, e é a designação literal aceita 
nos principais idiomas do mundo. É quase 
sempre um objeto gráfico múltiplo, um livro, um 
livreto ou algo assim. Sua presença passa a se 
impor a partir da década de 50 e 60, estando 
amadurecida nos anos 80. O livro-objeto, por sua 
vez, é uma obra mais plástica, mais matérica, 
com ou sem componentes gráficos, em geral 
peça única, e de forte presença escultórica. Está 
presente em todo o século passado, e nos países 
menos ricos é uma solução mais acessível aos 
artistas, já que seu custo de produção é menor 
do que o livro com edição2.

Dessas duas categorias, livros de artistas e livros-objetos, 

interessa-nos apenas a primeira, tendo em vista que os livros pro-

duzidos pelo NAC/UFPB são exclusivamente múltiplos gráficos, com 

impressão em offset. 

Também utilizou-se – pela proximidade com os procedimen-

tos empregados nos livros produzidos no NAC/UFPB – o conceito pro-

posto por Moeglin-Delcroix3 segundo o qual o ‘livro de artista’ é o 

livro em que o “artista exerce total responsabilidade [...], da concep-

2   SILVEIRA, Paulo. A crítica e a avaliação do livro de artista. Ramona Revista de 
Artes Visuales, Buenos Aires, n. 35, p. 69-72, out.-nov. 2003.

3   Entrevista, respondida por carta de Paris, de Anne Moeglin-Delcroix a Paulo 
Silveira em 17 fev. 1999 apud SILVEIRA, 2001. p. 286-287.
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pequenas despesas com o envio dos trabalhos ficariam por conta dos 

próprios artistas e que a montagem não exigiria suportes e ilumi-

nações especiais –, exibir significativos trabalhos de arte contem-

porânea e contar com a participação de livros de artistas de várias 

partes do mundo. 

A presença de Antonio Dias foi imprescindível para a efe-

tivação e o sucesso da exposição. Responsável por sua concepção7, 

o artista, além de ser um dos pioneiros da exploração do livro no 

Brasil, em meados da década de 1960 se estabeleceu na Europa justa-

mente no período em que, segundo Johanna Drucker, ocorreu o boom 

da produção de livros de artistas e sua afirmação como um gênero 

artístico autônomo8. Nesse contexto, além de ter acesso às novas 

tecnologias – “tipo xerox, radex, mini-offset, etc”9 – que ampliaram 

e facilitaram a produção de seus livros, estabeleceu conexões com 

artistas que desenvolviam processos intermidiais, experimentais e 

voltados para o livro. 

O conhecimento técnico e os contatos estabelecidos no pe-

ríodo em que Dias viveu na Europa foram utilizados de maneira es-

tratégica na divulgação e realização da exposição. Para os artistas 

integrantes de sua rede, sobretudo aqueles atuantes na Itália e no 

eixo Rio de Janeiro/São Paulo, foram enviadas cartas-convites10. A 

exposição também foi divulgada em jornais locais e de várias regi-

ões brasileiras: 

Livro Como Arte [sic] é o título da exposição para 
o qual o NAC-Núcleo de Arte Contemporânea, da 
Universidade Federal da Paraíba, está convidando 

7   Essa não foi a primeira vez que o artista produzia uma exposição; em 1974, 
por exemplo, organizou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro a exposição 
Foto-linguagem, da qual participaram Christian Boltanski, Katharina Sieverding, 
William Wegman, Franco Vaccari, Bernd e Hilla Becher, entre outros.  

8   DRUCKER, 1995.

9   DIAS, Antonio. Antonio Dias: depoimento. Entrevistadoras: Annateresa Fabris 
e Cacilda Teixeira da Costa. In: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, 1985. 

10   Entrevista concedida por Silvino Espínola a Fabricia Cabral de Lira Jordão no 
dia 28 maio de 2010, em João Pessoa, Paraíba. Não gravada.  

1983), promovida pelo Nervo Óptico no Museu de Arte Moderna do Rio 

Grande do Sul em 1983 e, por fim, a exposição Tendências do Livro de 

Artista no Brasil, realizada em 1985 em São Paulo com curadoria de 

Annateresa Fabris e Cacilda Teixeira da Costa, da qual participa-

ram 93 artistas e 200 trabalhos, entre livros de artistas, catálogos, 

revistas experimentais, livros raros e publicações diversas.

A Exposição Internacional de Livros de Artistas (1979) tem 

figurado como sendo a primeira voltada exclusivamente para essa 

categoria no país6. No entanto, fotografias, recortes de jornais, cor-

respondências e outros documentos apontam que um ano antes, pre-

cisamente em novembro de 1978, foi realizada no NAC/UFPB a expo-

sição internacional de livros de artistas Livre como Arte.

A pouca produção intelectual sobre essa mostra pode ser 

em parte compreendida pela centralização das pesquisas em torno 

de ações promovidas por instituições localizadas no eixo Rio – São 

Paulo, sendo mais escassas as análises sobre ações ocorridas nas re-

giões norte e nordeste, especialmente aquelas vinculadas às univer-

sidades públicas e localizadas em pequenas cidades como é o caso do 

NAC/UFPB.  

Livre como Arte foi realizada no período de 27 de novembro 

de 1978 a 28 de janeiro de 1979 na Biblioteca Central do campus da 

UFPB em João Pessoa. Nesse momento o Núcleo, além de não possuir 

uma sede, também não dispunha de recursos financeiros, de equi-

pamentos ou quaisquer materiais expográficos. Portanto, ao optar 

pela realização de uma exposição de livros de artistas, o NAC/UFPB 

pôde, com um baixo custo de produção e montagem – uma vez que as 

6   Ver FABRIS, Annateresa; COSTA, Cacilda Texeira. In: CENTRO CULTURAL 
SÃO PAULO. Tendências do livro de artista no Brasil. São Paulo: Editora do 
Centro Cultural São Paulo, 1985. 36p. [Catálogo] Disponível em: <http://www.
centrocultural.sp.gov.br/livros/pdfs/tendenciasdolivro.pdf >. Acesso em ago. 
2010. E ainda SILVEIRA, 2001.

NAC COMPLETO.indd   176-177 02/08/2012   09:25:39



178
179

ção12. Livre como arte contou com a participação aproximada de 75 

livros13, dos quais 36 (48%) foram produzidos por brasileiros, e destes 

80,55% (29) foram produzidos por artistas atuantes no eixo Rio – São 

Paulo. 

Cabe destacar que Dias morou no Rio de Janeiro durante 

anos, onde teve contato com três gerações da arte brasileira: “o mo-

dernismo, o neoconcretismo e os artistas dos anos 70”14. Nesse pe-

ríodo, ele também frequentou os “círculos tropicalistas e artistas 

provenientes da experiência neoconcreta e dialogava com o poeta 

concreto Haroldo de Campos [...]15”. Assim, em Livre como Arte en-

contramos livros produzidos por artistas próximos à Dias como, por 

exemplo, Tunga, Waltercio Caldas, Iole de Freitas, Artur Barrio, Ru-

bens Gerchman, Haroldo e Augusto de Campos, Julio Plaza, Regina 

Silveira, dentre outros. 

Dos 41 livros produzidos por artistas de outros países, 23 

(56,09%) foram realizados por italianos. Mais uma vez, é importante 

considerar que Dias, no final de 1968, foi morar em Milão, cidade onde 

ainda hoje mantem um ateliê/residência16. Lá chegando, tornou-se 

12   Entrevista concedida por Silvino Espínola a Fabricia Cabral de Lira Jordão no 
dia 28 maio de 2010, em João Pessoa, Paraíba. Não gravada.  Nesse sentido, 
ver matéria em: A UNIAO. Exposição de livros inclui os paraibanos. Jornal A 
União. João Pessoa, 03 dez. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB. Nela, afirma-se 
que “artistas de vários pontos do país estão enviando trabalhos à exposição”. 
Ou seja, praticamente uma semana após a abertura, a exposição continuava 
recebendo material.

13   Essa informação não pode ser considerada como definitiva, já que o inventário 
no acervo do NAC/UFPB está em andamento e podem surgir documentos e/ou 
livros de artistas que modifiquem essa afirmação. Dados obtidos no acervo do 
NAC/UFPB em junho de 2011.

14   HERKENHOFF, Paulo. Antonio Dias: nexo entre diferenças. In: DIAS, Antonio. 
Antonio Dias: trabalhos 1965-1999. Lisboa: Cosac & Naify, 1999. 141 p. 
[Catálogo] p. 27. 

15   SALZSTEIN, Sônia. As muitas Mascarades de Antonio Dias. In: DIAS, 
Antonio. Anywhere is my land. 11 set.-7 nov. 2010. Pinacoteca do Estado de São 
Paulo. Zurich: Daros Latinamerica AG, 2010. 196 p. [Catálogo] p. 30. 

16   Nesse período, a permanência de Dias em Milão foi interrompida apenas para 
viagens de trabalho e uma estada de um ano em Nova Iorque, de 1972-73.  

artistas nacionais e estrangeiros que tenham 
utilizado o medium livro com obra de arte. O 
objetivo é informar e possibilitar uma leitura crítica 
desse tipo de produção artística contemporânea. 
O público terá acesso direto, na mostra, ao 
manuseio dos trabalhos expostos. [...] Os artistas 
interessados em participar devem enviar seus 
trabalhos para seleção até o próximo dia 22. Para 
cada livro enviado deverão também preencher 
ficha contendo os seguintes dados: nome do 
artista e endereço, editor (impressão e endereço), 
tiragem, número, se a edição esgotou-se ou não, 
data da edição, preço (incluída taxa de expedição), 
se se trata de doação aos arquivos do NAC e 
assinatura [...]11. 

Essas estratégias de divulgação funcionaram e em pouco 

tempo artistas de várias partes do mundo começaram a enviar li-

vros. Como eles eram geralmente produzidos por artistas que tam-

bém faziam parte da rede de arte correio, com ramificações por todo 

o mundo, a divulgação da mostra e do próprio NAC/UFPB, como um 

espaço aberto às propostas experimentais, foi potencializada. As-

sim sendo, ao convidar para participar alguns artistas pertencentes 

à arte correio, o NAC/UFPB assegurou uma rápida e abrangente di-

vulgação de sua mostra e de sua proposta, tendo em vista a rapidez 

de circulação e a capilaridade que a informação possuía na rede.

No cartaz da mostra encontram-se apenas 24 títulos, no 

entanto, através de documentação pode-se constatar que o número 

exibido foi maior. Isso pode ter acontecido porque muitos livros po-

dem ter chegado após a confecção do cartaz e da abertura da exposi-

11   JORNAL DA BAHIA. Na Paraíba, uma leitura crítica do livro como arte. Jornal 
da Bahia. Salvador, 18 out. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 
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tonio Dias e equipe do Núcleo em cerca de um mês22, isso demonstra 

que Livre como Arte conseguiu fornecer um panorama significati-

vo dos livros de artistas produzidos no Brasil ao longo da década de 

1960/1970. 

Nela pode-se ver, por exemplo, livros de Júlio Plaza (Poéti-

ca/Política, 1977), Regina Silveira (Executivas e a série Brazil To-

day, 1977), Carmela Gross (Carimbos, 1977), Vera Chaves Barcellos 

(Ciclo,1977), Artur Barrio (4 Movimentos, 1974) e Ivald Granato (O 

Domador de Boca, 1978, em parceria com Ulisses Carrión). 

A mostra contou com uma tímida participação de parai-

banos. Apenas dois artistas locais participaram: Flávio Tavares e 

Pedro Osmar. O primeiro enviou O Pavão sem mistério (1976), o se-

gundo, Quem é palhaço aqui? (1978). Essa pequena participação pode 

estar relacionada à inexperiência dos artistas paraibanos com a 

produção e o métier com esse suporte que, apesar de não ser nenhu-

ma novidade em 1978, continuava distante do universo artístico lo-

cal. Inclusive, pode-se afirmar que os gestos que conformam tanto o 

livro de Tavares quanto o de Osmar são gestos de ternura – de acordo 

com a acepção proposta por Paulo Silveira, segundo a qual ternura 

seriam “gestos de preservação às conformações tradicionais, assim 

como aos valores institucionais do livro [...]”23. 

Apesar de O Pavão sem mistério ser constituído predomi-

nantemente por imagens – o que poderia confrontar as característi-

cas narrativas inerentes ao livro tradicional –, essas imagens foram 

concebidas e ordenadas numa sequência pré-determinada criando 

uma lógica narrativa tão clara e precisa quanto um texto escrito.  

Além disso, sua estrutura formal (folhas soltas e, no entanto, liga-

22   Entrevista concedida por Silvino Espínola a Fabricia Cabral de Lira Jordão no 
dia 28 maio de 2010, em João Pessoa, Paraíba. Não gravada.   

23   SILVEIRA, 2001, p. 28.

um dos membros “da equipe do Studio Marconi”17 no momento em 

que a galeria se interessava “por uma área mais conceitual”18. Isso, 

certamente, favoreceu seu contato com muitos artistas que desen-

volviam práticas conceituais e sua aproximação com integrantes 

do “movimento de arte povera, entre eles Gilberto Zorio, Luciano 

Fabro e Giulio Paolini”19, o que explicaria a grande presença de ita-

lianos na mostra promovida pelo NAC, da qual participaram, por 

exemplo, Roberto Cavellini, Giuseppe Chiari, Claudio Costa, Franco 

Vaccari, Bernar Venet, Maurizio Nannucci.

Também participaram Hans Peter Feldmann (com os livros 

da série Bilder, 1968-1976), Ian Hamilton Finlay (Airs Water Gracies, 

Rhymes for lemons, 1970 e Homage to Poussin, 1977), Christian Bol-

tanski, Giuseppe Chiari (Musica Madre, 1973 e Teatrino, 1974), Lucia-

no Bartolini (Traces, 1976 e Come Feticcio, 1978), Maurizio Nannucci 

(Definitions, 1970, Star/scrivendo e Art as a social environment, am-

bos de 1978), entre outros. 

Do conjunto de livros brasileiros, aproximadamente, 50% 

também participaram da exposição Tendências do Livro de Artista 

no Brasil (1985), organizada por Annateresa Fabris e Cacilda Teixei-

ra da Costa, avaliada ainda hoje por Paulo Silveira como uma das 

mais importantes e abrangentes exposições realizadas no país20. 

Considerando que, ao contrário de Tendências... – que foi fruto de 

“mais de um ano de pesquisa”21 junto a colecionadores, artistas e 

acervos –, a mostra do NAC/UFPB foi concebida e produzida por An-

17   DIAS, Antonio. Entrevista concedida a Roberto Conduru. In: CONDURU; 
RIBEIRO, 2010, p. 16. 

18   Ibidem.  

19   SALZSTEIN, Sônia. As muitas Mascarades de Antonio Dias. In: DIAS, 
Antonio. Anywhere is my land. 11 set.-7 nov. 2010. Pinacoteca do Estado de São 
Paulo. Zurich: Daros Latinamerica AG, 2010. 196 p. [Catálogo] p. 58.

20   SILVEIRA, 2001.

21   FABRIS; TEXEIRA DA COSTA, 1985. 
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apresentar trabalhos de artistas que, utilizando 
o livro com suporte de arte, rompe[m] com o 
estabelecido, ao mesmo tempo renova[m] e 
amplia[m] as possibilidades de comunicação 
artística27.

Da poesia visual esteve presente e podem-se ver os livros 

Exercício Findo (1968) de Décio Pignatari, Reduchamp (1976) de Au-

gusto de Campos, e Júlio Plaza, II M AGO DELL’ OMEGA/ Labirinti 

(1971) de Regina Silveira e Haroldo de Campos e Caixa Preta (1975) de 

Júlio Plaza e Haroldo de Campos. Dessa vertente concreta, destaca-

se também a participação dos artistas Edgard Braga (Tatuagem, 

1976) e Ronaldo Periassu (Meteoros Sonoros da Indústria Têxtil, 

1974).

A forte presença de livros realizados a partir da parceira en-

tre artistas visuais e poetas em Livre como Arte demonstra a impor-

tância dessa relação, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

como explica Bernadette Panek:

A afirmação do livro como objeto de arte, no 
caso brasileiro, apresenta-se sob forte influência 
da poesia visual. Aparece também na forma de 
colaboração entre artistas e poetas concretos e 
neoconcretos, entre as décadas de cinquenta e 
sessenta. Haroldo de Campos, Décio Pignatari e 
Augusto de Campos tiveram grande participação 
nesses anos, não só em relação à poesia, mas 
também nas artes plásticas. O livro de artista é 
trabalhado, a partir desse momento, entre as 
fronteiras da literatura e das artes visuais. 

27   O MOMENTO. “Livre como Arte” amanhã na UFPb. Jornal O Momento, João 
Pessoa, 26 de novembro a 02 de dezembro de 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB.  

das pela narrativa que corporificam), além de dialogar com os tra-

dicionais álbuns de gravuras, evidencia o apego às conformações e 

usos tradicionais do meio, como o caráter narrativo/informativo e a 

leitura sequencial. 

Do mesmo modo, Quem é o palhaço aqui?, constituído por 

uma folha em sanfona formando 16 páginas (incluindo a capa), todo 

em preto e branco, é predominantemente textual, contendo uma 

única imagem, uma caveira, entre o nome do artista e o título na 

capa do livro. Formal e estruturalmente o livro dialoga com a litera-

tura de cordel, conservando desta o esquema de estrofes e a métrica. 

Escrito em prosa, narra em tom crítico fatos e situações do contex-

to social paraibano e político brasileiro no momento de abertura do 

país. Com relação aos aspectos formais, assim como no livro O Pavão 

sem mistério, percebe-se que mais do que explorar plasticamente/

matericamente, o artista preserva o caráter informativo/narrativo 

dos livros tradicionais. 

Assim como acontecia em outras mostras, em Livre como 

Arte não fez qualquer restrição, pois todo o material enviado foi 

exibido, quer fossem concebidos exclusivamente por artistas24, por 

escritores25, ou aqueles produzidos a partir da colaboração entre es-

critores e artistas26. Essa abrangência se justifica na medida em que, 

por meio dessa exposição, o NAC/UFPB procurou demonstrar as inú-

meras possibilidades conceituais e formais que o livro oferecia aos 

artistas, como se pode deduzir pelo objetivo da exposição:

[...] informar e possibilitar uma leitura crítica 
do que se está fazendo neste campo [...] ao 

24   Caso, por exemplo, de Some artist do, some not (Antonio Dias, ) e Brazil 
Today (Regina Silveira).

25   Por exemplo, Meu futuro, saudades de Copacabana (Sergio Santeiro) e Poema 
Linha (Evandro Salles).

26   Como, por exemplo, Reduchamp (Augusto de Campos e Julio Plaza) e do O 
mar e a pele (Ronaldo Brito e Tunga).
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Segundo informações da imprensa, o público era formado, 

predominantemente, por artistas locais e estudantes universitários34. 

Dois jornais do mesmo período oferecem versões opostas sobre o com-

portamento do público. No jornal O Norte, de 26 de novembro de 1978, 

encontra-se a seguinte afirmação: “stands [sic] de vidro serão coloca-

dos no local, devidamente impermeabilizando, a fim de que as peças (li-

vros, xilos, etc) não sejam tocadas, vez que representam obras de real 

valor e que, com o descuidado manuseio, poderão ser danificadas35”. 

Já no semanário O Momento, com a programação da semana 

de 26 de novembro a 02 de dezembro de 1978, pode-se ler que “a exposição 

oferece ao público a oportunidade de participar ativamente da mostra, 

manipulando ou lendo os trabalhos apresentados36”. Do mesmo modo, 

na matéria Na Paraíba, uma leitura crítica do livro como arte, no Jor-

nal da Bahia, de 18 de outubro de 1978, lê-se: “[...] o público terá acesso 

direto, na mostra, ao manuseio dos trabalhos expostos. [...]37”. 

Até o presente momento não foram localizados registros38 que 

confirmassem os estandes de vidro protegendo os trabalhos. Ao con-

trário, o público sempre aparece manipulando os livros. Indagado a 

esse respeito, Silvino Espínola, coordenador da mostra, afirmou que a 

informação sobre as vitrines não procedia. Os únicos livros não mani-

puláveis foram fixados em painéis e, por serem constituídos por folhas 

soltas, podiam ser observados em sua totalidade39. 

34   A UNIAO. Exposição de livros inclui os paraibanos. Jornal A União. João 
Pessoa, 03 dez. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB.   

35   O NORTE. Livro como Arte lança nova proposta visual na Paraíba. Jornal O 
Norte, João Pessoa, 26 nov. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

36   O MOMENTO. “Livre como Arte” amanhã na UFPb. Jornal O Momento, João 
Pessoa, 26 de novembro a 02 de dezembro de 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

37   JORNAL DA BAHIA. Na Paraíba, uma leitura crítica do livro como arte. Jornal 
da Bahia, Salvador, 18 out. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

38   Foram analisadas cerca de 40 fotografias da exposição Livre como arte no 
acervo do NAC/UFPB. 

39   Entrevista concedida por Silvino Espínola a Fabricia Cabral de Lira Jordão no 
dia 28 maio de 2010, em João Pessoa, Paraíba. Não gravada.   

E assim, desenvolve um processo de maneira 
muito peculiar a fim de explorar a palavra como 
elemento visual28

Para Silveira, a relação entre artistas e poetas, somada ao 

“[...] quase nulo conhecimento e aplicação das técnicas de encader-

nação criativa voltadas às artes plásticas”29, poderia ser uma das 

possíveis explicações para o “fortíssimo vínculo com a palavra”30 e 

a distância “da imagem pura ou do trabalho com o volume gráfico”31 

que caracteriza grande parte dos livros de artistas brasileiros nesse 

período. 

Essa característica da produção brasileira talvez explique 

porque, apesar da diversidade e abrangência de Livre como Arte, a 

participação de livros que tinham  como características principais 

a exploração da tridimensionalidade e plasticidade ou que foram 

construídos como peça escultórica única foi muito reduzida32. 

A montagem da exposição foi realizada pelos membros da 

equipe NAC/UFPB33 e consistiu no arranjo dos livros em cima de me-

sas, sobre as quais também foram colocadas plaquetas com a palavra 

“toque”, possibilitando e incentivando a manipulação pelo público. 

No caso dos álbuns (de gravuras, desenhos e serigrafias), as folhas 

foram fixadas na sequência estabelecida pelo artista em painéis de 

madeira, de modo que oferecessem a máxima visibilidade.  

28   PANEK, Bernadette. Livro de Artista: o desalojar da reprodução. 2003. 133f. 
Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Artes e Comunicação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, p. 40.   

29   SILVEIRA, 2001, p. 56.

30   Ibidem.

31   Ibidem.

32   Em fotografias podemos observar a presença de dois livros, um é Caixa Preta 
o outro ainda não foi identificado quanto a título ou autoria. 

33   Entrevista concedida por Silvino Espínola a Fabricia Cabral de Lira Jordão no 
dia 28 maio de 2010, em João Pessoa, Paraíba. Não gravada. Ainda segundo o 
coordenador da mostra, Silvino Espínola, os artistas Antonio Dias e Raul Córdula 
foram responsáveis pela montagem da exposição e tiveram a colaboração de 
Francisco Pereira e Paulo Sérgio Duarte. 
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siderada tanto um esforço de legitimação do livro como obra de arte 

autônoma, como uma ação pioneira já que, geralmente, no âmbito ins-

titucional brasileiro não existiam ações de aquisição e exibição volta-

das exclusivamente para esse tipo de produção. Com o passar do tempo, 

os artistas passaram a fazer doações espontâneas ao Núcleo que, em 

alguns casos, retribuía com o envio de suas publicações, como pode-

se constatar na correspondência expedida pelo Núcleo agradecendo os 

livros remetidos pelo artista Waltercio Caldas:

Caro Valtércio [sic], o Núcleo de Arte 
Contemporânea agradece a gentileza das 
publicações gentilmente por você cedidas a 
êste [sic] Órgão, ao mesmo tempo que lhe envia 
as seguintes publicações por nós editadas: 
ALMANAC, FAC-SÍMILE (BARRIO), POLÍTICA: 
ELE NÃO ACHA MAIS GRAÇA NO PÚBLICO 
DAS PRÓPRIAS GRAÇAS (ANTONIO DIAS). 
Esclarecemos que suas publicações doadas farão 
parte de nossa mostra permanente de Livros de 
Artistas “Livre como Arte” a disposição para 
consulta por artistas, estudantes e visitantes, 
sendo de real valor comunitário pela atualização 
constante da produção artística Contemporânea44. 

Depois da exposição, o acervo ficou a disposição para consul-

ta. Apesar de não terem sido realizadas outras exposições voltadas es-

pecificamente para o livro de artistas, eles geralmente estiveram pre-

sentes em mostras que também contemplavam a arte correio, como 

na exposição Cidadão Klein (1979) de Paulo Klein, Arte Postal: Coleção 

Unhandeijara Lisboa (1980), Projeto 4 (1980), dos artistas Paulo Brus-

cky, Falves Silva, Leonhard Frank Duch e Vera Chaves Barcellos.  Em 

1981, por ocasião da exposição 3NÓS3, Hudinilson Junior exibiu alguns 

de seus livros de artistas.

44   OFICIO DO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORANEA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAIBA Nº 80/80. Enviado por Silvino Espínola (Vice-
coordenador do NAC/UFPB) a Waltercio Caldas. Assunto: Agradecendo e 
acusando o recebimento das publicações enviadas por Caldas ao NAC/UFPB. 
João Pessoa, 09 jul. 1980. Fonte: Acervo NAC/UFPB. 

 Ao final da exposição a maioria dos trabalhos foi doada40 ao 

NAC/UFPB. Essa era uma prática comum, tendo em vista o caráter 

não mercadológico que marcava esse tipo de produção, o desejo de 

se difundir e inserir os livros de artistas, por meio da circulação em 

redes alternativas e em mostras organizadas nos mais diversos lu-

gares e espaços. Foi dessa maneira, por exemplo, que o MAC/USP nos 

anos 1960/1970 e o Centro Cultural São Paulo, nos anos 1980, deram 

início a suas coleções41. Nesse sentido, o professor e artista Amir Bri-

to Cadôr, que dedica tanto sua produção poética quanto suas pesqui-

sas ao livro de artista explica: 

Política de aquisição de acervo acho que só o 
MAC/USP, mas era arte postal/arte conceitual, 
sem um foco específico para livro de artista. 
Era uma iniciativa do Zanini, que não teve 
continuidade. O museu tem um bom acervo 
de livros de artista, mas a maioria foi doação 
feita naquele período. [...] Do mesmo modo, o 
Centro Cultural São Paulo, a partir de mostras, 
conseguiu um acervo de livros e publicações de 
artista, mas está espalhado [...], às vezes como 
“publicações”, às vezes como “arte postal”, 
pouca coisa está catalogada como livro de 
artista. Mas acho que as aquisições são mais 
recentes [...].42

A iniciativa de formação de acervo e exposição permanente 

– voltadas especificamente para o livro de artista no final da década 

de 1970 – no momento em que os livros de artistas “[...] embora nu-

merosos, não [eram] vistos regularmente; sua publicação [por edito-

ras era] rara e a apreciação dificilmente ultrapassa[va] um reduzido 

círculo de iniciados, artistas, poetas e bibliófilos”43, pode ser con-

40   O NORTE. Exposição do Livro como Arte continua aberta até o dia 14. Jornal 
O Norte, João Pessoa, 03 dez. 1978. Fonte: Acervo NAC/UFPB.

41   CADOR, Amir Brito. Pesquisa sobre livro de artistas [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por Fabricia Jordão em 31. out 2010.

42   Ibidem, grifos meus.

43  FABRIS; TEXEIRA DA COSTA, 1985. 
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3.2 Experimentalismo Editorial: a publicação de livros de 
artista no NAC/UFPB

As publicações do NAC/UFPB surgem no momento em que 

houve um boom editorial no Brasil47, quando se observa uma volu-

mosa produção de edições independentes48, por meio das quais mui-

tos escritores e poetas, ao optarem pela “impressão [...] e a distribui-

ção fora das grandes editoras e livrarias”49, assumiam o “controle de 

todo processo de produção do livro”50, desde a sua concepção, produ-

ção até a distribuição. 

Nesse contexto, tem-se também a publicação de revistas e 

livros de artistas que operavam, como propõe Heloisa Buarque para 

os livros independentes, uma “subversão dos padrões tradicionais 

de produção, edição e distribuição”51. No entanto, se no caso dos es-

critores e poetas a opção pela edição independente foi consequência 

tanto da “dificuldade de acesso às grandes editoras”52 como da in-

satisfação “com o tipo de público e de livros por elas visados”53, no 

caso dos artistas plásticos, onde inexistia um campo editorial vol-

tado para artes, essa escolha, em muitos casos, estava relacionada 

às insatisfações com o sistema da arte e com o desejo de instituir um 

circuito alternativo de produção e circulação dos trabalhos/ideias. 

Ainda é importante destacar que se por um lado o elevado 

47   MAUÉS, Flamarion. Os livros de denúncia da tortura após o golpe de 1964. 
Disponível em <http://www.livroehistoriaeditorial.pro.br/ii _ pdf/Flamarion _
Maues.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2011.

48   SÜSSEKIND, 2004.

49   Ibidem, p.120.

50   Ibidem.

51   BUARQUE, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem. São Paulo: Brasiliense, 
1980 apud SÜSSEKIND, 2004, p. 123

52   SÜSSEKIND, 2004, p. 121.

53   Ibidem. 

A partir de 1982 começa a diminuir a presença dos livros de 

artista nas exposições do Núcleo. Isso pode ter acontecido porque 

sua produção no Brasil, de um modo geral, atravessou um “momen-

to de marasmo entre a produção conceitual da primeira metade dos 

anos 80 e os livros matéricos de meados dos anos 90”45. Ainda nessa 

direção Fabris e Costa afirmam:

O arrefecimento das tendências conceituais, nos 
fins dos anos 70, a dificuldade de divulgação de 
produções alheias aos suportes tradicionais, o 
desinteresse das editoras, repercutem na prática 
do livro de artista, que vai sendo paulatinamente 
abandonado e, em certos casos, substituído por 
experimentações com microfichas e videotexto, 
propiciadores de “livros compactos”, “livros 
táteis”, dirigidos especificamente ao olho46.

Infelizmente, como consequência das inúmeras transições 

na coordenação, do abandono e do descaso com o bem público muitos 

livros do acervo foram perdidos. Apesar disso, o NAC/UFPB ainda de-

tém um significativo acervo, constituído por 92 livros, do período de 

1978 a 1985.

As ações do NAC/UFPB voltadas para o livro de artista, como 

dito, não se limitaram às exposições e à formação de acervo. Através 

de parceira com a Funarte e a gráfica universitária, o Núcleo também 

editou alguns exemplares que serão analisados a seguir.

45   SILVEIRA, 2001, p. 256.

46   FABRIS; TEXEIRA DA COSTA, 1985. 
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NAC/UFPB que, além de apoiar projetos artísticos pouco condicio-

nados ao mercado de arte e de privilegiar a liberdade e autonomia 

do artista, não estava interessado na distribuição comercial de suas 

publicações, mas na difusão e fomento da arte experimental. Para 

tanto, eram oferecidas aos artistas edições com tiragem variando 

entre 500 a 2000 exemplares, que seriam distribuídas gratuitamente, 

uma parte pelo NAC/UFPB e outra pelo próprio artista. 

As edições do NAC/UFPB foram produzidas nos anos de 1979 

e 1980, e consistiram na publicação de quatro volumes, sendo três li-

vros de artistas – Política: ele não acha mais graça no público das 

próprias graças (Antonio Dias, 1979); Fac-símile (Artur Barrio, 1979) 

e Almanac (organizado pelos artistas Raul Córdula e Chico Pereira 

em 1980 contou com a colaboração de diversos críticos e artistas59) – 

e uma pesquisa de levantamento histórico, Os Anos 60: revisão das 

artes plásticas na Paraíba (1979), dos artistas Raul Córdula e Chico 

Pereira. 

A proposta editorial do Núcleo teve início no mesmo período 

em que o Departamento de Editoração da Funarte lançou o projeto 

Coleção Arte Brasileira Contemporânea, que editou 10 livros sobre 

artistas entre os anos de 1978 e 198460. Apesar do NAC/UFPB nunca 

ter oficializado nem sistematizado uma política editorial, pode-se 

considerar, a partir dos livros que foram publicados, que seu inte-

resse nessa área converge com os do Departamento de Editoração da 

Funarte, na medida em que viabiliza e divulga trabalhos de artistas 

contemporâneos.

59   Contribuíram, dentre outros, Paulo Klein, Cildo Meirelles, Paulo Sérgio Duarte, 
Artur Barrio, Paulo Roberto Leal e Tunga. 

60   As publicações do NAC/UFPB têm início em fevereiro de 1979 e as do 
Departamento de Editoração no final de 1978. Por meio da Coleção ABC foram 
pulicados os livros Artur Barrio (1978), Carlos Vergara (1978), Anna Bella Geiger 
(1979), Antonio Dias (1979), Wesley Duke Lee (1980), Lygia Clark (1980), Cildo 
Meireles (1981), Waltercio Caldas (1982), Lygia Pape (1983) e Antonio Manuel 
(1984).  

custo das edições em offset aliado ao alto risco de prejuízos invia-

bilizava o interesse das editoras em publicar livros de artistas, por 

outro, era comum os artistas manterem uma postura crítica em re-

lação à invasão de fatores econômicos no campo da arte. Para evitar 

que seus trabalhos fossem assimilados pelo mercado ou sofressem 

adequações das editoras, muitos artistas passaram a produzir seus 

próprios livros, que muitas vezes eram concebidos como uma exposi-

ção portátil por meio da qual poderiam evitar as opiniões e deturpa-

ções dos críticos, burlar o sistema comercial de galeria e os tradicio-

nais mecanismos e instâncias de legitimação artística54. 

Essa postura culminou com a proliferação do livro de ar-

tista único, realizado manualmente, ou em pequenas tiragens (em 

gráficas domésticas, mimeografadas ou xerografadas)55, em que 

cabia ao artista a responsabilidade tanto por sua produção quanto 

distribuição56. Com isso, se por um lado podiam converter os livros 

em plataforma artística, ideológica e política, por outro tinham sua 

difusão junto ao grande público comprometida, já que não possuíam 

nem o volume nem a distribuição das editoras. Assim sendo, apesar 

desses livros serem difundidos no circuito artístico mundo afora, 

via arte correio 57, possuíam um entrada restrita junto ao grande 

público58. Logo, existiam duas opções: produzir edições independen-

tes, com pouca abrangência, ou adaptar seus livros às exigências das 

editoras, garantido sua ampla difusão. 

Nesse contexto, entra em cena a diferenciada proposta do 

54   LIPPARD, Lucy R. The artist’s book goes public. In: LYONS, Joan (Org.). 
Artists’ books: a critical anthology and sourcebook. New York: Visual Studies 
Workshop Press, 1985. p. 45-48.

55   Artistas como Anna Bella Geiger, Paulo Bruscky, Daniel Santigo, Unhandeijara 
Lisboa, Regina Silveira e muitos outros produziram livros desse modo. 

56   SILVEIRA, 2001.

57   Ibidem, p. 48.

58   LIPPARD, Lucy R. The artist’s book goes public. In: LYONS, 1985.
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No caso das edições do NAC/UFPB, era oferecida aos artis-

tas a possibilidade de não só registrar e veicular sua produção num 

livro, caso da Coleção ABC, mas efetivamente realizar, com total li-

berdade e autonomia, um trabalho de arte. Por exemplo, na edição 

de Política: ele não acha mais graça no público das próprias graças 

(1979), primeiro livro publicado pelo NAC/UFPB, Antonio Dias atuou 

com total liberdade de criação, não precisando fazer qualquer tipo 

de adequação ou modificação em sua proposta. Foi ele, inclusive, 

o responsável por todo o processo de construção do livro64: desde a 

concepção de seu conteúdo e sua estruturação, passando pelo projeto 

gráfico, preparação dos fotolitos até impressão na gráfica da UFPB. 

Já no caso de Fac-símile (1979), segundo livro publicado, Artur Bar-

rio remeteu ao NAC/UFPB cada parte que compõe a obra, e conforme 

o material chegava os artistas Raul Córdula e Chico Pereira foram 

estruturando o livro65. 

Ou seja, os livros editados pelo NAC/UFPB não estavam sub-

metidos a uma linha editorial que orientasse previamente sua estru-

tura formal ou conceitual, consequentemente os artistas não pre-

cisavam ajustar suas propostas a um protótipo básico. A estrutura 

de cada livro variava de acordo com a proposta do artista, cabendo 

a este decidir, de acordo com os recursos financeiros de que o Núcleo 

dispunha, a capa, o título, o número de páginas, uso ou não de cor e/

ou imagem, o tipo de papel, as dimensões etc.   

Diversamente, os livros produzidos para a Coleção ABC se 

adequavam a um projeto editorial e gráfico prévio. Portanto, ape-

sar de serem elaborados “individualmente por e para cada artista”66, 

64   Entrevista de Antonio Dias concedida a Roberto Conduru. In: CONDURU; 
RIBEIRO, 2010, p. 18. 

65   Entrevista concedida por Silvino Espínola a Fabricia Cabral de Lira Jordão no 
dia 28 maio de 2010, em João Pessoa, Paraíba. Não gravada.

66   SILVEIRA, 2001, p. 132-133.

Assim sendo, ao traçarmos um paralelo entre essas duas 

propostas – além de demonstrarmos a abrangência e importância da 

política editorial da Funarte que, por meio do financiamento de di-

versos projetos, viabilizou tanto a publicação de pesquisas e textos 

críticos como a edição de artistas61 – relacionaremos duas importan-

tes iniciativas num contexto em que não existia um campo editorial 

consolidado para as artes plásticas e eram raras as publicações des-

sa natureza por instituições culturais e/ou editoras. 

A Coleção ABC surgiu no final do ano de 1978 e foi considera-

da por Paulo Sergio Duarte como “o primeiro núcleo de interesse na 

arte brasileira contemporânea na Funarte”62. Tinha como propósito

[...] Documentar a obra de alguns dos artistas 
que participaram ativamente desse período, 
sem se preocupar com a análise exaustiva dos 
movimentos mais representativos nem com 
a dissecação de cada uma das linguagens 
experimentais mencionadas, não se esquecendo 
de que existem proposições que escapam de uma 
ótica estritamente visual. Como também existem 
trabalhos que, por sua natureza, tendem ao 
desaparecimento completo, é essencial ressaltar 
a importância da documentação em livro dessa 
produção específica. Por último, a Funarte 
espera, através da Coleção, abrir a um público 
maior a possibilidade de tomar contato com a 
reflexão e com o debate sobre as tendências 
atuais e futuras das artes visuais brasileiras63.

61   ADRIANI, 2010. A Funarte, além do Departamento de Editoração e do NAC/
UFPB, viabilizou publicações produzidas pelo INAP, pelo Instituto Nacional de 
Folclore e pelo Instituto Nacional de Música, dentre outros. No final da década 
de 1970, por exemplo, lançou a coleção Museus de Arte do Brasil, com livros 
como Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Sacra da Bahia e Museu 
de Arte de São Paulo, num contexto em que eram poucas as documentações 
sobre museus brasileiros, na década de 1980, além dos livros publicados pelo 
NAC/UFPB e pelo Departamento de Editoração, editou a importantes textos e 
pesquisas através do Espaço ABC, como foi o caso da pesquisa Abstracionismo 
Geométrico e Formalismo dos artistas Anna Bella Geiger e Fernando Cocchiarale. 

62   Entrevista concedida por Paulo Sergio Duarte ao pesquisador André Guilles, 
em setembro de 2009, no Rio de Janeiro. In: ADRIANI, 2010.

63   In: REINALDIM, 2010, p. 115. 
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cional, apresentava o projeto. O segundo era um texto crítico/ensaio 

sobre a trajetória do artista enfocado e atuava como dispositivo fa-

cilitador junto ao público. 

Por conta dessas características, Silveira, ao analisar a re-

ferida coleção, duas décadas depois de sua publicação, questiona se 

não existiria nelas, assim como havia proposto Fabris e Costa em 

1982, “realmente muito mais um exercício de egolatria”77, já que ape-

sar dos volumes serem produzidos com a colaboração direta dos ar-

tistas aos quais faziam referência, foram construídos como os tradi-

cionais catálogos ou livros sobre artistas, se limitando a apresentar 

e promover a produção individual do artista. Apesar disso, Silveira 

destaca a importância desse projeto: “[...] apoiando os artistas, eles 

deram corpo a uma proposta editorial ausente do mercado”78. 

Ainda a esse respeito, é pertinente transcrever parte do de-

poimento de Paulo Herkenhoff ao Museu da Pessoa, onde destaca o 

contexto social no qual essas publicações emergem e o seu caráter 

político: 

[...] Eu me lembro claramente do dia que 
entrei para trabalhar na Funarte. Era o dia do 
lançamento do livro do Cildo Meireles, pela 
Coleção ABC, com textos do Ronaldo Brito, 
Eudoro Augusto. Esse livro reproduzia o trabalho 
das cédulas com carimbo: “Quem matou 
Herzog?” Então, eu vejo que, num momento 
em que se discute anistia, a Funarte estava 
antecipado esse processo, aproveitado as 
brechas oferecidas pelo sistema e publicando um 
livro que é extremamente crítico da ditadura79. 

77   Ibidem, p. 135.

78   Ibidem.

79  HERKENHOFF, Paulo. Depoimento ao Museu da Pessoa. Disponível 
em: <http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/
depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=16675&key=10045&fo
rward=HOME _ DEPOIMENTO _ VER _ GERAL&tipo=&pager.offset=3>. Acesso 
em: set. 2011. 

deveriam se enquadrar num determinado padrão e objetivo. Conse-

quentemente, os livros da Coleção ABC apresentavam uma evidente 

unidade formal: todos eram “brochuras, impressas a cores em pa-

pel couché, com 40 a 60 páginas”67; foram produzidos “a partir de um 

protótipo básico no formato 22,3 x 18,0 cm”68; tinham na maioria das 

vezes69 “como título o nome do artista”70 e “como um adicional ha-

via textos de convidados”71, além de geralmente72 terem a “capa em 

preto dominante”73. 

Essa padronização foi questionada por críticos do período. 

João Ricardo Moderno, por exemplo, interroga: “mas qual a razão 

de padronizar-se a capa, tornando-as uma triste redundância, des-

personalizando e retirando as características mais marcantes dos 

artistas? Assim sendo, fica a programação visual toda dentro de um 

mesmo saco”74.

Além da unidade formal, como o objetivo da Coleção ABC 

era documentar e aproximar o público da produção contemporânea, 

todos os livros possuíam dois textos75, que segundo Silveira seriam 

“fruto do interesse informativo e formativo da Funarte, talvez na 

procura do sucesso mercadológico”76. O primeiro, de caráter institu-

67   Ibidem.

68   Ibidem.

69   O livro produzido pelo artista Waltercio Caldas em 1982, diferentemente dos 
demais da coleção, recebeu como título Manual da ciência popular, e não o nome 
do artista.  

70   SILVEIRA, 2001, p. 132-133.

71   Ibidem. O livro de Artur Barrio (Barrio, 1978) é o único que contém apenas 
textos do próprio artista.

72   Apenas os livros de Waltercio Caldas (Manual da ciência popular, 1982) e o de 
Lygia Pape (Lygia Pape, 1983) possuíam capa em fundo branco. 

73   SILVEIRA, 2001, p. 132-133.

74   MODERNO, João Ricardo. Estado e Arte: FUNARTE. In: _ _ _ _ _ _ Arte 
Contra Política no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 1984. p. 47-50.

75   O livro de Artur Barrio (Barrio, 1978) é o único que contém, além do texto 
institucional, apenas textos do próprio artista.  

76   SILVEIRA, 2001, p. 134-135. 
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tuar o objeto único, aurático, colecionável ou amarrado a quaisquer 

valores tradicionalmente relacionados com a obra de arte enquanto 

objeto colecionável. Mesmo porque eles sempre estiveram bem dis-

tante do padrão exigido pelo mercado e das características que, tra-

dicionalmente, relaciona-se à obra de arte.

Considerando que, conforme análise de Carlos Basualdo, Ar-

tur Barrio “responsabiliza o circuito artístico pelo processo de capi-

talização da obra [...] convertendo-a num elemento susceptível de ser 

intercambiado por dinheiro [...]”81, a predominância do livro único 

em sua produção pode ser entendida tanto como uma estratégia para 

a não assimilação de seus trabalhos pelo mercado e pelo circuito ofi-

cial de arte, como uma crítica ao objeto artístico “enquanto cúmpli-

ce e suporte de um processo de acumulação de valor econômico”82. 

Portanto, o não direcionamento para o mercado, além da liberdade 

de ação, certamente contribuiu para que o artista concordasse em 

publicar Fac-símile em parceria com o NAC/UFPB. 

A publicação de livros de artista pelo NAC/UFPB também 

diz muito sobre sua postura em relação ao fomento às novas mídias 

na arte contemporânea, já que se percebe um esforço do Núcleo para, 

ao mesmo tempo em que produz e divulga o livro de artista em João 

Pessoa, promovê-lo a partir de seu caráter intermídia, sobretudo 

através do seu imbricamento com a fotografia, elemento comum nos 

livros Política..., Fac-símile e Almanac.

Nesse sentido, os três livros foram lançados junto a exposi-

ções83 em que algumas das fotografias presentes nas páginas foram 

81   BASUALDO, Carlos. Contra a eloquência: notas sobre Barrio, 1969-1980. In: 
CANONGIA, Ligia. Artur Barrio. Rio de Janeiro: Modo, 2002, p. 233.

82   Ibidem, p. 235.

83   Com relação ao livro de Antonio Dias, ver: MORAIS, Frederico. Antonio Dias: 
‘Não acho mais graça no público das próprias graças’. Jornal O Globo. Rio de 
Janeiro, 16 abr. 1979. Artes Plásticas, p. 24. Fonte: Acervo NAC/UFPB. Já com 
relação a exposição do livro de Artur Barrio ver: A UNIAO. Artur Barrio expõe 
trabalhos hoje no NAC. Jornal A União, João Pessoa, 28 fev. 1980. Fonte: 
Acervo NAC/UFPB. 

Diferentemente dos livros da Coleção ABC, nos editados 

pelo NAC/UFPB não encontramos a inserção de textos críticos, ins-

titucionais ou qualquer tipo de teoria discursiva sobre o artista ou 

seu trabalho. A legitimação institucional reside no fato do livro ter 

sido publicado tal qual o artista o concebeu, cabendo a ele mediar 

sua proposta, pensamento, conceitos e ideias através da construção 

do próprio livro. Assim, por exemplo, no livro Política... Antonio 

Dias constrói uma narrativa predominantemente visual, enquanto 

que Barrio, em Fac-símile, optou pela inserção conjunta de imagens 

e textos, construindo uma narrativa verbo-visual.

Além da autonomia oferecida ao artista, é pertinente con-

siderar que o não direcionamento para o mercado tornou a proposta 

do NAC/UFPB atrativa para artistas que não desejavam ter seus tra-

balhos desenvolvidos a partir da lógica do mercado. Ilustra bem essa 

questão a publicação de Fac-símile, livro de Artur Barrio publicado 

pelo NAC/UFPB em 1979. 

O livro de artista não era novidade na produção de Barrio, 

no entanto, observa-se em sua trajetória uma predominância dos 

produzidos manualmente, concebidos como peças únicas, caso dos 

Cadernos-Livros. Também é forte a presença de livros-objetos80 com 

forte caráter escultórico, por exemplo, o Livro dos Ruídos (s/d), além 

de outros que guardam apenas uma pequena semelhança formal com 

o livro tradicional, caso do Livro de Carne (1978/1979).

Na produção de Barrio, a predominância do livro único, em 

detrimento do múltiplo gráfico industrial ou semi-industrial, não 

pode ser considerada como um desejo, por parte do artista, em perpe-

80  Conforme Paulo Silveira, o livro-objeto não precisa ser um livro, bastando ser a 
ele referente, mesmo que remotamente. É uma obra mais plástica, mais matérica, 
com ou sem componentes gráficos, em geral peça única, e de forte presença 
escultórica. Nesse sentido ver: SILVEIRA, 2003.

NAC COMPLETO.indd   196-197 02/08/2012   09:25:40



198
199

Ao divulgar o projeto Excala: Aquila, o Núcleo também con-

tribuiu para a desmistificação do fazer artístico, já que possibilitou 

ao público conhecer todo o processo construtivo e reflexivo do qual a 

intervenção é fruto, disponibilizando os cálculos matemáticos, de-

senhos geométricos e instruções do artista para a confecção e mon-

tagem da intervenção, relativizando conceitos como gênio, unicida-

de, áurea, tão presentes na arte. 

Concluindo, pode-se afirmar que o NAC/UFPB, ao produzir 

livros de artista, fomentava a realização de trabalhos híbridos, pro-

duzidos a partir de uma estratégia artística com  herança nas van-

guardas, porém retomada de forma ressignificada pela arte experi-

mental. Consequentemente, além de abrir um território livre para 

ações artísticas independentes e intermidiais, geradoras de obras-

processos passíveis de rápida e ampla difusão, as ações editoriais 

do Núcleo vinham carregadas de críticas aos tradicionais conceitos 

e categorias da arte, sobretudo a autonomia e a especificidade do 

meio, se opondo, assim como os artistas conceituais que utilizaram 

suportes e procedimentos técnicos reprodutíveis, “a duas máximas 

da tradição modernista: a obra de arte única e original e a forma-

ção do artista calcada no desenvolvimento de habilidades técnicas 

manuais”86. 

86   JAREMTCHUCK. Dária. Desconstruções alegóricas de Anna Bella Geiger. In: 
SANTOS; SANTOS, 2004, p. 137.

ampliadas, ganhando a verticalidade das paredes84. Muito embora, 

em se tratando de livros constituídos por fotografias, esse formato 

expositivo não fosse nenhuma novidade85, no caso do NAC/UFPB isso 

pode ser entendido como uma tentativa de se divulgar em João Pes-

soa dois importantes meios para a arte contemporânea: o livro e a 

fotografia. 

Ao promover seus livros em exposições que continham algu-

mas das fotografias  que compunham os livros de artista, este sim o 

verdadeiro espaço expositivo, além de demonstrar outras possibili-

dades de exibição e circulação do trabalho de arte, o NAC/UFPB rela-

tiviza as tradicionais modalidades expográficas e a importância da 

instituição enquanto espaço expositivo para a arte contemporânea. 

Isso fica evidente, por exemplo, em Almanac, em que foi pu-

blicado o projeto de intervenção urbana Excala: Aquila (1979). De-

senvolvida por Cildo Meirelles, a intervenção não foi realizada por-

que a prefeitura de João Pessoa, que a princípio parecia receptiva, 

no último momento proibiu sua execução. Logo, o Núcleo, ao repro-

duzir nas páginas de um livro que teria ampla circulação um projeto 

artístico censurado, além de possibilitar que este passasse a existir 

materialmente através de sua documentação, de demonstrar a im-

portância de se estabelecer canais alternativos para a circulação 

e a difusão da produção artística, assumiu uma postura crítica na 

medida em que explicitou a vigência do sistema político repressor, 

apenas aparentemente em vias de abertura. 

84   No caso de Antonio Dias, além das fotografias faziam parte da exposição 
trabalhos realizados em xilogravura e serigrafias. 

85   Mesmo nos dias atuais essa é uma prática recorrente,  por exemplo, o livro 
Bruchlandungen (2000), constituído por mais de 300 pequenas fotos, do artista 
Martin Bruch quando foi exibido na 49ª  Bienal de Veneza (2001) teve suas 
fotografias ampliadas e dispostas na parede. A esse respeito ver: SILVEIRA, 
Paulo. A fotografia e o livro de artista. In: SANTOS, Alexandre; SANTOS, Maria 
Ivone dos (Org.). A fotografia nos processos artísticos contemporâneos. Porto 
Alegre: Unidade Editorial da Secretaria Municipal da Cultura, Editora da UFRGS, 
2004, p. 145-155.
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Nesta página e na próxi-
ma, Mostra Livre como 
Arte.
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Nas duas páginas: 
Artur Barrio - Fac-Símile, 
1980.
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Antônio Dias: Política: 
Ele não acha mais graça 
no público das próprias 
graças, 1979.
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nesta (embaixo): Um Dia 
de Sol - Chico Pereira, 
1979. Na parte superior 
desta página: Antonio 
Dias - Política: Ele não 
acha mais graça no pú-
blico das próprias graças
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Conclusões 

De acordo com a documentação e com os depoimentos de 

alguns dos  envolvidos, a criação do NAC/UFPB é fruto das concep-

ções progressistas do reitor Lynaldo Cavalcanti  Albuquerque. No 

entanto, como demonstrou-se na presente pesquisa, essa ação, além 

de ser uma tendência recorrente e própria da conjuntura política e 

das universidades brasileiras a partir de meados da década de 1970, 

estava em completa consonância com as estratégias de valorização 

do campo cultural desenvolvidas pelo regime militar e expressas 

nas orientações do MEC, via PNC, para as universidades brasileiras. 

Se por um lado a criação do NAC esteve relacionada com as 

políticas culturais do regime militar, por outro, para seu estabele-

cimento como um espaço de produção, difusão e formação em arte 

contemporânea foram fundamentais as presenças de Antonio Dias e, 

sobretudo, de Paulo Sérgio Duarte, os quais, valendo-se da falta de 

controle por parte do Estado, da ambiguidade da PNC, da autonomia 

decorrente do fato da dotação orçamentária do Núcleo ficar a cargo 

da Funarte, desenvolveram e implementaram uma proposta institu-

cional inovadora no campo das artes visuais em João Pessoa. 

No recorte abrangido pela pesquisa, identificaram-se duas 

fases na atuação do NAC/UFPB. De 1978 a 1981, período em que foi im-

plantada a proposta desenvolvida por Duarte e Dias, observa-se um 

empenho efetivo do Núcleo em promover ações e proposições artísti-

cas que o estabelecessem como um centro de difusão e produção da 

arte contemporânea. Percebe-se, ainda, por meio das diversas ações 

de formação voltadas para os artistas e o público locais, uma preo-

cupação para que esse processo fosse acompanhado de uma trans-

formação das noções e práticas artísticas vigentes em João Pessoa. 
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continuidade à proposta concebida por Duarte e Dias, optando por 

diminuir e restringir as atividades do Núcleo a captar recursos em 

outras fontes ou articular ações independentes do apoio da Funarte, 

no momento em que os recursos se tornaram escassos devido à crise 

institucional da UFPB e às transformações nas políticas culturais 

que haviam possibilitado a criação e manutenção Núcleo. 

Assim sendo, como se pode ver, as modificações observadas 

na proposta e a pequena atuação do NAC/UFPB no período de 1982 a 

1985 não podem ser justificadas exclusivamente por uma conjuntura 

desfavorável mas, sobretudo, pela falta de uma liderança empenha-

da e compromissada em, sem perder de vista os objetivos da propos-

ta inicial, encontrar caminhos para superar a difícil situação que o 

Núcleo enfrentava. 

A partir do exposto pode-se afirmar que esse estudo, por 

trazer à tona aspectos relacionados ao surgimento, atuação e trans-

formação da proposta do NAC/UFPB no período 1978 a 1985, deu sua 

contribuição aos esforços e trabalhos voltados para a  recuperação, 

preservação, inteligibilidade e visibilidade da memória do NAC/

UFPB. Sem a pretensão de chegar a resultados definitivos, espera-

se também com esse estudo suscitar problemáticas que possam ser 

abordadas em futuros trabalhos.

Por fim, considerando-se que no Brasil, como discutiu-se no 

capítulo 2, o desempenho positivo ou não de uma instituição depen-

derá em grande medida da atuação de seus gestores, passados mais 

de 30 anos de sua fundação, o NAC/UFPB novamente conta com a sen-

ça de uma liderança1 que não só respeita a proposta concebida por 

Dias e Duarte como vem trabalhando nesses últimos 5 anos com o 

1   Como discutido na introdução desse estudo, Marta Penner, apesar de desde 
2004 não ser mais a coordenadora do NAC/UFPB, continua trabalhando na sua 
reativação.  

Para tanto, o Núcleo não se limitou a promover a exibição 

de trabalhos que exploravam uma variada gama de técnica, mídias, 

materiais e suportes (xerox arte, arte correio, art-door, livro de ar-

tista, videoarte, fotografia, instalação); também  garantiu que suas 

exposições fossem acompanhadas de palestras, cursos ou oficinas e 

que os artistas visitantes, sempre que possível, explicassem sua pro-

posta, compartilhassem experiências, conversassem e discutissem 

questões relativas a linguagem artística e/ou meios que exploravam, 

com o público interessado. Além disso, o Núcleo procurou fomentar 

projetos de pesquisas e eventos que evidenciassem a aproximação 

das artes visuais com outras categorias artísticas, especificamente 

o cinema, a cenografia, a música, a literatura e a arquitetura. 

Esse comprometimento com a arte contemporânea e suas 

questões resultou em ações de extrema relevância, muitas pioneiras 

e avançadas para a realidade institucional paraibana e nordestina 

na época. Também é louvável sua preocupação e empenho em envol-

ver os artistas em sua proposta, tanto por meio de ações de caráter 

mais reflexivo quanto por meio do estímulo a uma produção experi-

mental, o que certamente contribuiu para ampliar e relativizar as 

noções artísticas vigentes.

A partir de 1982, acompanhada de uma crescente diminui-

ção de suas atividades, observa-se a modificação da proposta inicial. 

O enfoque antes dado à arte contemporânea é substituído pela ên-

fase nas tradicionais categorias artísticas e na promoção da arte 

regional. As ações de formação, além de poucas, não estavam rela-

cionadas nem problematizavam as exposições. Essa modificações, 

como demonstrado, não foram expressões de uma proposta ou pre-

ocupação efetiva em converter o NAC/UFPB num centro de forma-

ção, valorização e promoção da arte regional. Expressam apenas 

o pouco empenho de seu então coordenador, Raul Córdula, em dar 
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auxílio de uma equipe afetiva e efetivamente comprometida, de ma-

neira incansável, por sua reativação. 

Nesse sentido, apesar da inexistência de uma política de 

memória, do pouco apoio da UFPB e do descaso do Departamento 

de Artes Visuais, as perspectivas são animadoras a médio prazo. No 

entanto, é imprescindível, para que os resultados desses esforços 

permaneçam a longo prazo, lutar por mecanismos legais que não só 

assegurarem critérios de continuidade mas também, e principal-

mente, garantam a manutenção da política e perfil institucional do 

NAC/UFPB, tornando evidente que a definição de qualquer propos-

ta e/ou projeto, seja ele de curto, médio ou longo prazo, deve partir 

(e respeitar), necessariamente, sua razão de ser institucional. En-

quanto isso não acontece, o NAC/UFPB, continuará a Sobreviver nas 

Trincheiras.
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