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Resumo da proposta curatorial
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“As ideias da classe dominante são, em todas as épocas,
as ideias dominantes” (MARX;ENGELS, 2009), desta
forma, a arquitetura hegemônica de uma época
concretiza os desejos e vontades de uma classe. Como
vivemos no sistema econômico capitalista, o capital dita a
tendência da arquitetura. Logo, ao olhar para a
realidade material, podemos observar que a tendência
assume formas em contradição: a abstração e a
realidade. A abstração refere-se a visão de que a
arquitetura é exceção, como mercadoria fetichizada,
onde uma minoria dita e domina o ideal e utópico; Já a
realidade, o movimento real da produção de arquitetura,
é expressa pela exclusão da maioria ao ideal, e a
coerção da construção do real.
A mesma ideologia que dita a tendência abstrata e se
benecia da arquitetura real, difunde em todas as
camadas da sociedade, por meio das estruturas de
poder, a impossibilidade de mudança radical da
realidade. Porém as utopias não são de fato exclusivas a
uma classe, são espaços de disputa, de suma importância,
uma vez que através delas idealizamos o mundo para
qual caminhamos. Frente a essa desigualdade, expressa
na materialidade da arquitetura, impressa no território
dependente, é que emerge, nessa proposta curatorial, a
responsabilidade de tomar as utopias para construção
de uma realidade radicalmente justa.

DESENVOLVIMENTO DA proposta curatorial
“As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias
dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da
sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A
classe que tem a sua disposição os meios para produção material dispõe
assim, ao mesmo tempo, dos meios para produção espiritual, pelo que
lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as ideias
daqueles a quem faltam os meios para produção espiritual. As ideias
dominantes não são mais do que a expressão ideal das relações
materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas
como ideias; portanto, das relações que precisamente tornam
dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio. Os indivíduos
que constituem a classe dominante também tem, entre outras coisas,
consciência, e daí que pensem; na medida, portanto, em que dominam
como classe e dominam todo conteúdo de uma época histórica, é
evidente que o fazem em toda a sua extensão, e portanto, entre outras
coisas, dominem também como pensadores, como produtores de ideias,
regulam a produção e distribuição de seu tempo; que, portanto, as suas
ideias são as ideias dominantes da época.” (MARX;ENGELS, 2009)

Desta forma, a arquitetura hegemônica de uma época concretiza os desejos e vontades de uma
classe. Como vivemos no sistema econômico capitalista, a arquitetura cumpre o papel de mercadoria e o
capital dita a sua tendência. Logo, ao olhar para a realidade material, podemos observar que a
tendência assume formas em contradição: a abstração e a realidade. A abstração refere-se a visão
de que a arquitetura é exceção, como mercadoria fetichizada, onde uma minoria domina o ideal e
utópico; Já a realidade, o movimento real da produção de arquitetura, é expressa pela exclusão da
maioria ao ideal, e a coerção da construção do real.
A mesma ideologia que dita a tendência abstrata e se benecia da arquitetura real, difunde em
todas as camadas da sociedade, por meio das estruturas de poder, a impossibilidade de mudança
radical da realidade. Mas não foi sempre assim, na era das revoluções, a mudança da realidade era
algo concreto, o modo de organização social não era disputado apenas nas ideias, exigir o impossível
era ser realista. Com o avanço do neoliberalismo, através das políticas de austeridade e nanceirização
de todas as esferas da vida privada, presenciamos o chamado “m da história” ou, como conceitualiza
Mark Fisher, o “Realismo Capitalista”. Isso recai sobre nós como a impossibilidade de pensar um sistema
de socialização fora do capitalismo tardio.
Em resposta à estagnação do futuro, as utopias se mostram um importante espaço de disputa,
uma vez que, durante a história da humanidade foi utilizada como ferramenta de crítica a realidade de
sua época ao adquirir o signicado propositivo de novas estruturas de sociedade.
“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se
afasta dois passos. Caminho dez passos, e o horizonte corre
dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para
que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de
caminhar.” (Fernando Birri apud. Eduardo galeano)

Entretanto, para construção do horizonte, é necessária a análise concreta da da realidade concreta, uma
vez que a américa latina cumpre papel que está fadado a ter na divisão internacional do trabalho, o de
celeiro do resto do mundo e palco do cárcere predatório, exploratório e mercantilizante de todas as
esferas da reprodução da vida, subalterno e dependente à ordem capitalista e imperialista. Frente a isso
cabe a proposta curatorial a responsabilidade de tomar as utopias para construção de uma realidade
radicalmente justa.
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A proposta curatorial de Reconstrução da utopia para construção do real está espacializada em
áreas excludentes como ponto de interlocução frente aos eixos elencados pela temática, seguindo como
ponto de partida para a estruturação das atividades, a crítica à realidade. Essa estrutura estará
disposta cronologicamente a partir dos seguintes eixos: memória na Avenida Paulista, corpos no Jardim
Lapena, ecologia no Parque Pinheirinho d'água, democracia no Parque Novo Mundo e todos
perpassados pelo eixo informação. Os espaços elencados para o evento fazem parte da ação
“urbanismo social” do Pacto pelas Cidades Justas, uma vez que são comunidades em organização
política na luta pelos direitos básicos.
Dessa forma, a bienal se desenvolverá em quatro localidades diferentes, cada uma relacionada
a um eixo, de forma itinerante, possuindo duas exposições cada, uma xa e uma efêmera. As exposições
xas ocorrerão nos Centros Educacionais Unicados (CEUs), que permite a articulação com as crianças e
com a comunidade, fomentando a participação popular nas atividades. Já as efêmeras, ocorrerão em
espaços abertos na mesma localidade, com o objetivo de promover a ocupação e circulação pelos
espaços públicos. As atividades propostas são:

Mostras expositivas xa e efêmera: Exposições de trabalhos
de arquitetas e arquitetos urbanistas, artistas, designers,
pesquisadores, entre outros produtores de reexões
críticas, relacionadas ao eixo temático, selecionadas por
meio de chamadas abertas e convites;
Cenas: Apresentações artísticas performáticas de
introdução ao eixo temático, com o objetivo de instigar
reexões e críticas, que serão selecionadas por meio de
chamadas abertas e convites;
Rodas: Palestras em forma de roda de conversa em
espaços abertos utilizando a estrutura itinerante da rádio
como apoio, relacionada ao eixo temático, com a
participação de líderes comunitários, movimentos sociais,
pesquisadores, entre outros produtores de reexões
críticas, selecionadas por meio de chamadas abertas e
convites;
Ocupas: Evento musical com microfone aberto e
feiras livres, articulado com a comunidade local e suas
potencialidades, em espaço público e aberto, utilizando a
estrutura itinerante da rádio que terá como mediação
músicistas selecionados por meio de chamadas abertas e
convites;
Cine: Apresentação audiovisual, relacionados à
temática, utilizando a estrutura da rádio, na projeção em
espaços públicos e abertos, selecionados por meio de
chamadas abertas e convites.

proposta curatorial

Slam: Evento de expressão cultural, articulado com
a comunidade local e suas potencialidades, em espaço
público e aberto, utilizando a estrutura da rádio itinerante
que terá como mediação coletivos e agentes de cultura
locais selecionados por meio de convites.
Sofás: Rodas de conversa em espaços abertos
utilizando a estrutura itinerante da rádio como apoio,
relacionada ao eixo temático, com a participação de
estudantes do ensino superior, secundaristas, jovens do
movimento social e cursinhos populares, mediados pelo
movimento estudantil organizado selecionados por meio
de chamadas abertas e convites.
Extensão: Ocinas de projeto participativo relacionados
ao tema, , em parceria com BrCidades e Escritórios
Modelos de Arquitetura e Urbanismo, nos CEUs, envolvendo
crianças, professores, comunidade local, movimentos
sociais, planejadores urbanos, artistas, arquitetos rebeldes
entre outros agentes críticos, mediada por agentes da luta
pelo direito à cidade, selecionados por meio de chamadas
abertas e convites.
Rádio: Estrutura itinerante que sirva de suporte aos
demais eixos, com projeto selecionado através de uma
proposta de chamada aberta, sua programação
administrada por rádios comunitárias selecionadas por
meio de convites.
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MEMÓRIA
A memória não se resume a um processo parcial e limitado de lembranças, sua função se calca na
seleção de acontecimentos históricos, que possuem valor na construção imagética e concreta do futuro.
Desta forma, a memória também prevê esquecimento, voltado aos povos “derrotados”, colonizados,
dependentes; povos que não possuem domínio sobre a própria memória. Estes esquecidos, excluídos da
narrativa ocial, são os mesmos responsáveis pela construção da arquitetura real, subjugados à uma
dupla negação, a de seu passado e de seu futuro.
Como sugestão curatorial, as atividades e exposições selecionadas se estenderão ao longo das
edicações e da Avenida Paulista (anexo 1) como forma de denúncia. uma vez que as atividades
cafeeiras, industriais e bancárias nanciaram grande parte das construções, através da
superexploração do trabalho, seja no início da sua ocupação, com grandes casarões, ou atualmente na
presença de prédios-sedes dessas mesmas atividades. Frente a isso, o eixo memória propõe a
retomada ao passado apagado da produção do espaço ao longo do eixo da avenida Paulista, no
questionamento das narrativas ociais e no resgate das utopias perdidas. Os locais elencados são: (1)
Casa das Rosas - Casarão do Ramos de Azevedo. Av Paulista, 37; (2) Praça Oswaldo Cruz. Av Paulista,
48; (3) Maison Denner - Banco Santander. Av Paulista, 709; (4) FIESP. Av Paulista, 1313; (5) Parque
Trianon. Av Paulista, 1578; (6) MASP. Av Paulista,1578; (7) Monumento à Anhanguera, 1578; (8) Casa
das Uvais. Av Paulista 1811; (9) Palacete Franco de Mello. Av Paulista, 1919; (10) IMS. Av Paulista,
2424; (10) Praça do Ciclista. Av Paulista, 2448; (11) A avenida [Espaço].
CORPOS

Os corpos na sociedade capitalista são sujeitados
a papéis sociais, e esses, estão relacionados a forma de
exploração que recai sobre o sujeito. Porém, não existe
de fato o “outro” no gênero humano, e sim construções
sociais, sob condições especícas da sociedade, que
determinam o ser passível de dominação. Esse ser social
possui diversas formas: a mulher, o “outro” do homem; o
negro, o “outro” do branco; o colonizado, o “outro” do
colonizador. Esses condenados da terra, predestinados
ao cativeiro de seus próprios corpos, seja no trabalho
não remunerado do cuidado as mulheres, no trabalho
servil e não intelectual aos pretos, na prostituição as
transexuais e travestis, ou na superexploração dos povos
colonizados. Isso se reete na dinâmica do território, uma
vez que são restritos aos espaços públicos e privados,
empurrados para margem e privados ao direito à
cidade, à moradia, ao saneamento básico, à educação,
à saúde, à alimentação, à cultura e lazer, à vida.
Como sugestão curatorial, as atividades e
exposições selecionadas serão dispostas no CEU do
Parque Pinheirinho d'água (anexo 1) e em espaços públicos abertos, posteriormente escolhidos em)
conjunto a comunidade. Dessa forma, o eixo Corpos se propõe, através de processo participativo, o
resgate de direitos fundamentais privados, para movimentação rumo as utopias dos corpos livres de
seus papéis.

ECOLOGIA
A posição dos países subdesenvolvidos na divisão internacional do trabalho cumpre o papel de
latifúndio agroexportador que resulta na incessante expansão da monocultura exploratória, da força
de trabalho e dos recursos naturais. Os avanços do neoliberalismo acentuam as expulsões dos povos
originários e campesinos, superpopulando as cidades latinoamericas, isso quando não são
assassinados. Como a terra é mercadoria, o capital decide quais áreas são passíveis de especulação e
quais não possuem valor, através da utilização do Estado para execução da urbanização. As áreas
desvalorizadas, onde a maior parte da população vive, são áreas que sofrem impactos ambientais e
não possuem infraestrutura básica. Dessa forma, as populações em maior vulnerabilidade - preta,
pobre, indigena, ribeirinha, quilombola, etc - são as mais afetadas perante à crise ambiental e sanitária
atual.
Como sugestão curatorial, as atividades e exposições selecionadas serão dispostas no CEU do
Jardim Lapena (anexo 1) e em espaços públicos abertos, posteriormente escolhidos em conjunto a
comunidade. Sendo assim, o eixo Ecologia propõe, através de processo participativo, formulações
alternativas de ocupação territorial, para garantir o direito à vida, e assim tomar posse das utopias.
INFORMAÇÃO

DEMOCRACIA

A revolução tecnológica, por um momento,
foi a esperança da universalização do acesso à
informação, não mais exclusiva a conglomerados
de mídia e sim um espaço para ampla
manifestação e conexão humana. Entretanto, a
realidade se mostrou el à estrutura da
sociedade vigente, ao garantir o domínio da
infor mação via inter net pelos grandes
monopólios privados, seja através da posse dos
meios de produção, na imposição de suas ideias,
ou no controle de conteúdo e vigilância dos
usuários. Dessa forma, o espaço virtual,
importante meio de socialização, se torna réplica
da exclusão territorial ao criar mais uma fronteira
monetária. Como sugestão curatorial, o eixo
ocorrerá de forma itinerante, representado no
evento pela rádio (anexo 1), administrada
popularmente, perpassando todos os outros
temas como suporte. Dessa forma, o eixo
Infor mação se propõe a abrir espaços
democráticos de comunicação, reexão, crítica e

A democracia prevê que o poder emana do
povo, que o Estado responda a necessidade da
população, dessa maneira, teoricamente não
ocorreria sobreposição de interesses de classe, muito
menos a utilização do mesmo como aparato de
repressão. Porém no sistema político-econômico
vigente, o estado é utilizado pela classe dominante
para impor violentamente sua agenda, seja nos
termos “legais” através das instituições, seja pelo
monopólio da violência, através do aparato policial.
Somado a isso, todas as formas alternativas de
democracia, nascidas da revolta popular, orescidas
no seio da américa latina, sofreram interferências
políticas externas. Logo, o dito Estado “democratico”
se mostra não tão democratico assim. Como
sugestão curatorial, as atividades e exposições
selecionadas serão dispostas no CEU do Parque
Novo Mundo (anexo 1) e em espaços públicos
abertos, posteriormente escolhidos em conjunto a
comunidade. Sendo assim, o eixo Democracia
propõe, através de processo participativo, a
superação do imobilizante realismo capitalista,
através da reconstrução das nossas utopias para
construção de uma sociedade radicalmente justa.
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O cronograma sugerido do evento foi estruturado conforme os eixos e os lugares de foco, no
entanto a conrmação das datas e horários está sujeita às disponibilidades dos espaços e dos
condutores das atividades.
Dessa maneira, foi posicionado uma roda (palestra) na primeira quinta-feira; dois cines, cenas e ocinas,
sendo uma durante a semana e outra durante o m de semana, que possam englobar diferentes
públicos; uma deriva no m de semana; uma sofá; e um slam e ocupa, durante as noites de sexta ou
sábado para cada eixo temático.
A m de construir maior repercussão e reexão acerca de cada eixo, procuramos também posicionar
atividades que ocorram em sequência, bem como dias “livres” os quais dão mais visibilidade às amostras
ativas.

EIXO MEMÓRIA - AV. PAULISTA
SEXTA
20/05
SEXTA

SÁBADO 21/05

ABERTURA
CENA 0

DERIVA 1
CENA 1

DOMINGO 22/05

SEGUNDA 23/05

TERÇA 24/05

QUARTA 25/05

QUINTA 26/05

SEXTA 27/05

SABADO 28/05

CENA 1
OFICINA 1
CINE 1

OFICINA 1
CINE 1

CONFERÊNCIA/

ASSEMBLÉIA

RODA
(PALESTRA) 1

OCUPA 1

INAUGURAÇÃO

ESTRUTURA
INTINERANTE

RÁDIO + MOSTRA ITINERANTE

EIXO CORPOS - PARQUE PINHEIRINHO D’ÁGUA
DOMINGO
SEXTA 29/05 SEGUNDA 30/05

TERÇA 31/05

QUARTA 01/06

QUINTA 02/06

SEXTA 03/06

SÁBADO 04/05 DOMINGO 05/06 SEGUNDA 06/06

SOFÁ 1

DERIVA 2
CENA 2

CENA 2
OFICINA 2

RODA
(PALESTRA) 2

OFICINA 2

SLAM 2

OCUPA 2

CINE 2
SLAM 1

RÁDIO + MOSTRA ITINERANTE

EIXO ECOLOGIA - JARDIM LAPENA
SEXTA
TERÇA
07/06

QUARTA 08/06

SOFÁ 2

QUINTA 09/06

SEXTA 10/06

SÁBADO 11/06 DOMINGO 12/06

SOFÁ 3
OFICINA 3

TERÇA 14/06

QUARTA 15/06

DERIVA 3
CENA 3

CINE 3
CINE 2

SEGUNDA 13/06

CINE 2

OCUPA 3

RÁDIO + MOSTRA ITINERANTE
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programação da bienal
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EIXO INFORMAÇÃO - RÁDIO INTINERANTE
QUINTA
SEXTA16/06

SEXTA 17/06

SÁBADO 18/06

DOMINGO 19/06

SEGUNDA 20/06

TERÇA 21/06

QUARTA 22/06 QUINTA 23/06

SEXTA 24/06

DERIVA 3
RODA
(PALESTRA) 3

CENA 3
OFICINA 3

CENA 4

OFICINA 4

OFICINA 4

RODA
(PALESTRA) 4

CINE 4
SLAM 3

SLAM 4

RÁDIO + MOSTRA ITINERANTE

EIXO DEMOCRACIA - PARQUE NOVO MUNDO
SÁBADO
SEXTA25/06 DOMINGO 26/06 SEGUNDA 27/06

CENA 4

SOFÁ 4

TERÇA 28/06

QUARTA 29/06

QUINTA 30/06

SEXTA 01/07

SÁBADO 02/07 DOMINGO 03/07

DERIVA 5
CENA 5

CENA 5
OFICINA 5

RODA
(PALESTRA) 5

CINE 5

CINE 5
OCUPA 5

SLAM 5

OCUPA 4

RÁDIO + MOSTRA ITINERANTE

SEGUNDA
SEXTA 04/07

TERÇA 05/07

QUARTA 06/07

QUINTA 07/07

SEXTA 08/07

SÁBADO 09/07 DOMINGO 10/07 SEGUNDA11/07

TERÇA 12/07

CENA 5
SOFÁ 5
OFICINA 5

CONFERÊNCIA/
ASSEMBLÉIA

RÁDIO + MOSTRA ITINERANTE

(1) ENGLES, Frederich e MARX, Karl. A ideologia alemã.; (2) GRAMISCI, Antonio. Cadernos do cárcere; (3)
FISHER, Mark. Realismo Capitalista; (4) FANON, Frantz. Os condenados da terra; (5) MARINI, Ruy Mauro.
Dialética da dependência; (6) HARVEY, David. Cidades Rebeldes; (7) GALEANO, Eduardo apud. BIRRI,
F e r n a n d o. E n t r e v i s t a d e Pa ra q u e s e r ve u m a u t o p i a ? . D i s p o n í ve l e m :
<https://www.youtube.com/watch?v=9iqi1oaKvzs&ab_channel=WilsonMelo>; (8) STÉDILE, João Pedro e
SÈRGIO, Frei. A Luta Pela Terra no Brasil. 1ª edução. ; (9) SÃBARBOSA, Lia Pinheiro; MICHAEL ROSSET, Peter.
Movimentos Sociais e Educação do Campo na América Latina: aprendizagens de um percurso histórico. Práxis
E d u c a c i o n a l , [ S . l . ] , v . 1 3 , n . 2 6 , m a r. 2 0 1 8 . I S S N 2 1 7 8 - 2 6 7 9 . D i s p o n í v e l e m :
<http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/2819>. Acesso em: 15 jul. 2020. doi:
https://doi.org/10.22481/praxis.v13i26.2819. ; (10) STÉDILE, João Pedro e SÈRGIO, Frei. A Luta Pela Terra no
Brasil. 1ª edução. ; (11) https://www.youtube.com/watch?v=9iqi1oaKvzs&ab_channel=WilsonMelo (12)
h t t p s : / / b o o k s . g o o g l e . c o m . b r / b o o k s ? h l = p t BR&lr=&id=9cZcBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=utopia&ots=9nDQGVVzv&sig=HcisKIBXOXrcxwvcpLNSMJQTAbM&redir_esc=y#v=onepage&q=utopia&f=false

REFERÊNCIAS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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A proposta foi construída de forma coletiva, através de reuniões remotas de alinhamento e
discussão das temáticas. Posteriormente dividida em frentes de trabalho, com repasses semanais e
deliberações. O grupo é composto por 4 arquitetas e arquitetos urbanistas, 4 estudantes de arquitetura
e urbanismo, uma estudante de letras em inglês, um estudante em losoa e três estudantes de música
com experiências práticas em organização de eventos de arquitetura e Urbanismo, de Expograa, em
políticas públicas, no movimento social, em produção cultural.
Pretendemos trabalhar de forma coletiva e horizontal, respeitando as individualidades, por
forma de tomadas de decisões conjuntas para ações coordenadas e descentralizadas. Desta forma, o
trabalho se desenvolve em grupos de Curadoria, Design e Comunicação, Produção e Mediação,
Projetos e Expograa, Atividades e Infraestrutura. Suas atribuições são:
Equipe curatorial: será responsável pela pesquisa, seleção dos trabalhos, palestrantes e ociantes e
produção de texto para exposição e publicação posterior ao evento.
-Curadores
-Pesquisadores
Equipe de Design Gráco, Mídia e Comunicação: será responsável pela produção gráca da Bienal,
comunicação interna e registro das atividades para publicação e divulgação pelas mídias sociais e na
imprensa.
-Design
-Fotógrafo
-Produtor de vídeos
-Assessor de mídias
Equipe de Projeto e Espaço Expográco: será responsável pelo projeto técnico de construção,
iluminação, design e sinalização da estrutura itinerante e dos espaços expográcos.
-Arquitete
-Design de Espaços Expográcos
Equipe de Infraestrutura, Montagem e Manutenção: será responsável pela montagem e desmontagem
das exposições, palestras, conferências e atividades em geral.
-Marcenaria e construção
-Montadores
-Técnico de iluminação
-Técnico de som
Equipe de Produção e Mediação: será responsável pelo monitoramento nanceiro, pagamentos,
mediação e contato com as instituições, movimentos sociais, palestrantes, ociantes e escolas de
arquitetura.
-Mediador.a
-Supervisor.a

Mediação

Projetos e Expograa

Design e Comunicação

Curadoria

Atividades

Infraestrutura
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CRONOGRAMA DE FLUXO DE TRABALHO

PRÉ-PRODUÇÃO

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ JAN

FEV

MAR ABR

MAI

JUN JUL

AGO

SET

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ JAN

FEV

MAR ABR

MAI

JUN JUL

AGO

SET

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ JAN

FEV

MAR ABR
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PESQUISA DE CURADORIA
PLANEJAMENTO/CRONOGRAMA
CHECAGEM DO ORÇAMENTO
IDENTIDADE VISUAL
PRODUTO 01

PRODUÇÃO
PRODUTO 02: CHAMADAS ABERTAS
PRODUTO 02: EQUIPES COMPLETAS
CHAMADAS ABERTAS: ESTRUTURA ITINERANTE
CHAMADAS ABERTAS: PROJETO VISUAL
CHAMADAS ABERTAS: PROJETO EXPOGRAFICO
CHAMADAS ABERTAS: GRUPOS DE TRABALHO
PRODUTO 03: PROJETO FINAL DA CURADORIA
PRODUÇÃO DAS EXPOSIÇÕES: SELEÇÃO
PRODUÇÃO DAS EXPOSIÇÕES: PROJETO
PRODUÇÃO DAS EXPOSIÇÕES: MONTAGEM
SELEÇÃO DE OFICINAS
PRODUÇÃO DE OFICINAS
SELEÇÃO DE PALESTRAS
PRODUÇÃO DE PALESTRAS
PRODUÇÃO ESTRUTURA ITINERANTE: SELEÇÃO
PRODUÇÃO ESTRUTURA ITINERANTE: PROJETO
PRODUÇÃOSTRUTURA ITINERANTE: MONTAGEM
EXPOGRAFIA E SINALIZAÇÃO
CATÁLAGO: PRODUÇÃO
CATÁLAGO: DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
MEDIAÇÃO: TREINAMENTO
MEDIAÇÃO: PRODUÇÃO
MÍDIA E COMUNICAÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO
DESIGN DE PUBLICAÇÃO
PRODUTO 04: RELATÓRIO FINAL E PUBLICAÇÃO

PRODUTO 01: PROPOSTA DE CO-CURADORIA
DETALHADA E AJUSTADA
PRODUTO 03: PROJETO FINAL DA CURADORIA
(TEXTOS E MATERIAIS FINALIZADOS)

PRODUTO 02: PROJETO DE CO-CURADORIA E
DESENVOLVIMENTO DOS EDITAIS PARA AS CHAMADAS
ABERTAS (CONFIRMAÇÃO DE CONVIDADOS, CONTRATAÇÃO
DE EQUIPES, PLANEJAMENTO DE MÍDIA
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1

DESCRITIVO

DETALHAMENTO (EM TÓPICOS)

VALOR ESTIMADO

PRÉ-PRODUÇÃO

1.1.1

Curadoria Selecionada

7 curadores por 15 meses.

1.1.2

Equipes Técnicas auxiliares à Curadoria Selecionada

2 pesquisadores por 3 meses.

1.1.3

Chamadas Abertas

- 2 jurados por um mês para chamada de grupos de teatro;
- 2 jurados por 1 mês para chamada de comunicação visual;
- 2 jurados por 1 més para chamada de projeto da estrutura itinerante;
- 3 jurados por 1 mês para chamada de projeto expográco;

R$ 25.000,00

1.1.4

Projeto Expográco

- Projeto expográco que contemple 5 espaços expositivos distintos;
- Projeto expográco que contemple 5 mostras do espaço expográrico da esturura
itinetrante.

R$ 30.000,00

1.1.5

Projeto de Comunicação Visual

- Elaboração da identidade visual da 13ª Bienal;
- Projeto de comunicação visual expositiva para 6 espaços expositivos;
- Projeto visual do site;
- Projeto visual do mapa e atividades da 13ª Bienal;
- Projeto visual do catálogo das obras expostas.

R$ 34.000,00

1. 1. 6

Projeto da Estrutura Itinerante

- Projeto de adaptação de contêner para utlização para palco, rádio, banheiro e mostra
expográca.

1.1.6

Espaço de Trabalho e alimentação

- Aluguel de escritório durante 15 meses;
- Alimentação e deslocamento 15 meses - dias uteis - para 7 pessoas.

R$ 114.000,00

- Contratação do cavalo mecânico e motorista;
- Semirreboque porta contâiner BUG;
- Material para construção da estrutura;
- Mão de obra;
- Aluguel de galpão para montagem e desmontagem;
- Sistema de iluminação;
- Sistema de som;
- Sistema de mídia.

R$ 120.100,00

2
2.1

2.1.1

R$ 262.500,00
R$ 10.800,00

R$ 5.000,00

PRODUÇÃO
EXPOSIÇÕES

Espaço itinerante e necessidades estruturais prévias

2.1.2

Equipe técnica

- Montagem e desmontagem das mostras;
- Montagem e desmontagem das mostras itinerantes;
- Instalação de sinalização e da comunicação visual;
- Montagem da iluminação;
- Montagem do equipamento de som;
- 3 carregadores por 10 dias;
- 12 Diárias de Manutenção/ Limpeza;
- Material de limpeza.

2. 1. 3

Funcionários

- Seguranças (2);
- Mediadores (4).

R$ 20.000,00

2.1.4

Conteúdo

- Remuneração dos artistas e escritórios selecionados;
- Material para as obras selecionadas;
- Produção de obras selecionadas;
- Revisão e tradução de textos;
- Acessibilidade.

R$ 70.000,00

2.1.5

Logística

- Fretes e pequenos transportes;
- Armazenagem de obras.

R$ 10.000,00

R$ 20.850,00

2.2

CONFERÊNCIAS

2.2.1

Convidados

- Remuneração de 4 conferencistas;
- 2 passagens internacionais (ida e volta);
- 2 passagens nacionais (ida e volta);
- 16 diárias de hospedagem;
- 16 diárias de per diem.

2.2.2

Logística

- 2 tradutores simultâneos das Conferências (portugês e libras);
- Transcrição das Conferências;
- Tradução da Transcrição das Conferências.

2.3

R$ 18.000,00

R$ 3.000,00

PALESTRAS

2.3.1

Convidados

- Remuneração de 10 palestrantes nacionais;
- Remuneração de 1 palestrante internacional;
- 1 passagens internacionais (ida e volta);
- 10 passagens nacionais (ida e volta);
- 22 diárias de hospedagem;
- 11 diárias de per diem.

2.3.2

Logística

- 2 tradutores simultânea das palestras (português, se necessário e libras);
- Transcrição das Palestras e Ocinas;
- Tradução da Transcrição Palestras e Ocinas.

R$ 29.650,00

R$ 3.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.4

DERIVAS, CENAS, OFICINAS E SOFÁS

2.4.1

Convidados

- Remuneração de 5 oficiantes;
- Remuneração de 2 grupos de teatro oficiantes;
- Remuneração de 5 coordenadores de deriva;
- Deslocamento;
- Alimentação.

2.4.2

Logística

- Tradutor simultâneo (em libras);
- Transcrição das Ocinas e Sofás;

2.5

R$ 17.000,00

R$ 1.500,00

ADMINISTRATIVO
Despesas Operacionais

- Compra de Materiais Diversos;
- Postagem em Correios e Fretes;
- Transporte das Equipes.

R$ 10.000,00

2.5.2

Encargos

- T axas e impostos;
- Alvarás de eventos temporários;
- Concessão da prefeitura para estacionar a estrutura itinerante;
- Registro dos certicados;
- Laudos de responsabilidade técnica para eventos temporários;
- Direitos Autorais e Cessão de Imagem;
- ECAD;
- Seguro de responsabilidade civil;
- Encargos trabalhistas;
- Seguro de obras, pessoas e viagens.

R$ 20.000,00

2. 5. 3

Prossionais

2.5.1

2.6

2.6.1

2.6.2

- Produtor Executivo;
- Contador;
- Secretária;
- Assistente.

R$ 17.100,00

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Sinalização e Comunicação Visual da Exposição

- Impressão dos Textos de parede;
- Impressão das sinalização;
- 5000 Folders;
- Produção de Legendas para obras selecionadas.

R$ 5.500,00

Divulgação

- 10 Banners;
- 500 Cartazes;
- Divulgação por rádio;
- 2000 panfletos;
- T otens.

R$ 9.000,00

2.7

EVENTOS

2.7.1

Abertura

- 1500 copos;
- Painel para apresentção;
- Mesas e cadeiras.

R$ 5.000,00

2. 7. 2

Encerramento

- 1500 copos;
- Painel para apresentção;
- Mesas e cadeiras.

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

3
3.1

PÓS-PRODUÇÃO
PUBLICAÇÃO

3.1.1

Diagramação

- Diagramação da publicação digital e impressa com 130 páginas.

3.1.2

Impressão

- Impressão de 1500 exemplares.

3. 1. 3

Distribuição

- Postagem pelo Correios;
- Embalagem de proteção.

3.2

REGISTRO

3.2.1

Cobertura

- Cobertura em foto e vídeo dos eventos da 13ª Bienal;
- Registro fotográfico da exposição;
- Streaming das conferências e das palestras e debates;
- Vídeo-síntese.
- Assessor de imprensa;
- Videomaker (2);
- Fotógrafo (2).

R$ 60.000,00

R$ 9.000,00

R$ 60.000,00

RS1.000.000
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Fernanda Neves (Equipe Prepositiva)
Arquiteta e Urbanista, natural de São José dos Campos-SP, formada pelo Instituto de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), trabalha na área de assessoria
técnica a movimentos populares em São Paulo, constrói o coletivo aluguel em crise, um coletivo
anticapitalista que busca saídas coletivas para os inquilinos do centro de São Paulo que vivem a crise da
moradia agravada pela pandemia e pela crise econômica.

Gabriel Soares Aguilar (Equipe Prepositiva)
Arquiteto e Urbanista, natural de Bauru-SP, formado pela Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), participou do escritório modelo de troca de Saberes - EMTROSA (2015-2018);
Comissão organizadora do II simpósio sul brasileiro de políticas de habitação: Arquitetos Rebeldes e
formador do núcleo BR cidades Laguna SC (2018), estagiou no escritório ‘MÃOS ARQUITETURA TERRA
E TERRITÓRIO’ em Porto Alegre - RS (2018). Produziu seu trabalho de conclusão de curso sobre
“Intervenção no patrimônio edicado a m de abrigar mulheres em vulnerabilidade social, através da
habitação de interesse social integrada a espaços comerciais a favor da geração de renda” (2019).
Atualmente é um dos integrantes do Sindicato dos Arquitetos de Santa Catarina - SASC., além de
participar do coletivo Latino-americano de Urbanismo e Arquitetura - Aroeira.

Mayara Maruiti Serra (Equipe Prepositiva)
Arquiteta e Urbanista, formada pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (IAU-USP). Durante a graduação realizou intercâmbio na Université Jean Monnet, Saint
Étienne - França, no nível Master 1 com enfoque em Patrimoine et Paysages Culturels e atuou na comissão
de organização do Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura (EREA) de São Carlos em 2014.
Atualmente é editora adjunta de comunicação da Revista Posto 68.

Patrick Franco Machado (Equipe Prepositiva)
Estudante de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC,
natural de Florianópolis-SC, militante no movimento estudantil participou do centro acadêmico de
Design CADU-UDESC (2016) , da formação do núcleo BR cidades em Laguna - SC (2018) e do diretório
acadêmico livre vinte e oito de Dezembro - DALVOD (2018-2020), comissão organizadora de
Infraestrutura do XLII Encontro nacional de estudantes de Arquitetura (ENEA) de Laguna-SC em 2020.
Atualmente participa do coletivo Latino-americano de Urbanismo e Arquitetura - Aroeira.

Valquiria Correa Lucena (Equipe Prepositiva)
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC,
natural de lages-SC, militante do movimento estudantil pelo diretório acadêmico livre vinte e oito de
Dezembro - DALVOD (2019-2020) e com formação no movimento social participando do escritório
modelo de troca de Saberes - EMTROSA (2016-2018), comissão organizadora do II simpósio sul
brasileiro de políticas de habitação: Arquitetos Rebeldes e formadora do núcleo BR cidades Laguna.
Atualmente participa do coletivo Latino-americano de Urbanismo e Arquitetura - Aroeira.

currículo dos membros do coletivo

Beatrice Volpato
Arquiteta e urbanista formada pelo IAU USP, natural de Limeira-SP mestranda na área de teoria
e história da arquitetura e do urbanismo com foco na revisão histórica da arquitetura de habitação de
interesse social sob a perspectiva de gênero e "raça".

Natacha Inácio Marcante
Estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
natural de Florianópolis-SC, militante no movimento estudantil pelo diretório acadêmico livre vinte e oito
de Dezembro - DALVOD e com formação no movimento social pelo escritório modelo EMTROSA,
comissão organizadora do II simpósio sul brasileiro de políticas de habitação: Arquitetos Rebeldes e
formadora do núcleo BR cidades Laguna. É integrante do coletivo Latino-americano de Urbanismo e
Arquitetura - Aroeira.
Camila Hickenbick Kobarg da Costa:
Estudante de Letras-Inglês na Universidade Federal de Santa Catarina, natural de Itajaí - SC,
bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) no Colégio Municipal Maria
Luiza de Melo, Bolsista Revisora do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, em 2017; Tradutora do
resumo expandido do livro “Registro da Pesca Artesanal da Tainha no Campeche como Patrimônio
Cultural de Santa Catarina” (ISBN:978-65-990857-03); Assessora de Pesquisa de Tese de
Doutoramento na Universidade do Minho, Portugal.
Ana Carolina Koga
Ana Carolina Koga, arquiteta e urbanista formada pela UEL-PR, natural de Londrina. Participou
do escritório modelo de estudantes OCAS e do grupo de pesquisa de teoria e tecnologia
CONTEMPORAR. Concluiu um semestre de estudos na França em ENSASE - École Supérieure
d'Architecture de Saint Étienne, no nível de Master 1. Atua hoje na área de arquitetura e produção
gráca em São Paulo.
Banda Orquidália
A Orquidália é um grupo musical de Florianópolis, Santa Catarina, em atividade desde 2018.
Todas as integrantes já passaram pelo curso de Licenciatura em Música da UDESC, ambiente no qual a
banda se formou e que contribuiu para a ampliação de seus horizontes e possibilidades composicionais.
O grupo já realizou a abertura de dois shows da banda paulistana Francisco, el Hombre em fevereiro
de 2020, um em Joinville - SC, no Teatro da Liga, e o outro no Festival FIK, realizado na Udesc Ceart em
Florianópolis - SC, além de participar em festivais como Revirada (2019), FIK (2020) e Bradamundo
(2020).
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