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cataLisador de recursos

Uma ponte do equipamento cultural com a sociedade

Carlos Augusto Calil

Uma parceria público-privada, quando equilibrada, é a solução: o poder público não pode ficar isolado. Com a 
iniciativa público-privada, você não apenas tem a legitimidade da sociedade que legitima a ação do estado, mas 
também divide tarefas. Aquilo que cabe ao estado, e que só cabe ao estado, fica na sua alçada, e aquilo que pode ser 
feito pela sociedade de uma maneira muito mais ágil e às vezes até surpreendente, que fique com o privado.

Quando cheguei ao CCSP, em 2001, vinha da Cinemateca Brasileira, onde essa parceria público-privada datava de 
1962. A Sociedade Amigos da Cinemateca foi provavelmente uma das primeiras entidades privadas para socorrer uma 
entidade pública. Mas, em 2001, quando cheguei, descobri que a AACCSP tinha sido extinta em dezembro de 2000. 
Então a gente a refez: foram convocados intelectuais, artistas, muita gente – tem uma lista formidável que participou 
dessa refundação da associação de amigos em 2001 e deu legitimidade a ela. Reabrimos o restaurante, o xerox e muitos 
outros serviços, o que foi essencial para o benefício público, mas também para gerar uma porcentagem de recursos 
que permitisse ao centro cultural ter uma espécie de pulmão – uma espécie de reserva orçamentária modesta. Assim é 
que pudemos passar sem sufoco em janeiro e fevereiro, quando o orçamento público está fechado – é engraçado que a 
vida não fecha em janeiro, mas o orçamento do serviço público fecha. 
 
A AACCSP tem outro papel importante: ser o instrumento pelo qual o CCSP capta recursos através de leis de 
incentivo. Um dos absurdos do Brasil é criar uma lei que é pra iniciativa privada e que o poder público não pode 
participar. Ou seja, se o CCSP for à Petrobras reivindicar um projeto de acervo, que seria completamente legitimo, 
não pode. Assim, pode-se usar as associações de amigos para serem essas proponentes. Com esse instrumento é 
que conseguimos, por exemplo, recurso para construir a rampa que liga o CCSP ao metrô Vergueiro – antes só havia 
um terreno baldio –, feito com recurso da Petrobrás via AACCSP.
 
Outras conquistas? A Discoteca era então uma coisa muito abandonada, atrás da biblioteca, com um acervo de 
discos de 78 rotações inestimável, mas inacessível. Junto com o Francisco Coelho, musicólogo e pesquisador, 
chegamos à conclusão que precisava de uma espécie de ilha de digitalização desse acervo. Isso suscitou um projeto 
de digitalização do acervo musical da discoteca, que foi enviado à Petrobras e ganhou o patrocínio de 50 mil reais, o 
que deu uma levantada inacreditável na Discoteca.  O CCSP tem essa característica muito curiosa: uma superfície 
de grande agitação cultural, que basicamente monopoliza a atenção da juventude, mas no subsolo, na base, acervos 
absolutamente extraordinários. Mas, como o CCSP não é identificado como uma instituição de museografia, ninguém 
se dá conta disso desses acervos, que  ficam ocultos. 

A gente conseguiu dois milhões e meio de reais de projetos incentivados. Um milhão, se não me engano, vieram da 
Petrobras; 500 mil reais vieram do Vitae, uma instituição formidável que existia no Brasil naquela época, que fazia 
as vezes de um ministério da Cultura. A Caixa Econômica Federal nos deu 250 mil para a instalação para exposição  
sobre a missão de pesquisas folclóricas. A Atlas nos deu um elevador. A IBM doou software para a biblioteca Braille. 
Sempre foi um trabalho de complementaridade e de potenciação, com a missão de complementar os recursos que 
a prefeitura nos dava – muito modestos, aquém das necessidades. Então, desde o começo teve uma agitação boa via 
AACCSP – e, sem ela, nenhum dos elementos acima teria sido conquistado. 

Carlos Augusto Calil foi diretor do CCSP entre 2001 e 2004 e secretário municipal de cultura de São Paulo de 2005 
a 2012. O texto acima foi extraído de entrevista realizada no CCSP em abril de 2018

Liga afetuosa entre o presente e o futuro

Onde amigos entram sem hora marcada

Cadão Volpato

A Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo comemora, agora em 2018, vinte anos de amizade com essa 
instituição pública que é das mais democráticas da cidade. Ser amigo do Centro Cultural é ser amigo da cidade. 
Significa ajudar naquilo que move o CCSP dia após dia, ano após ano. E também compartilhar o afeto que a 
população dedica a essa casa cheia de múltiplas atividades em tempo integral. Pois tudo acontece aqui ao mesmo 
tempo agora. O CCSP é o ponto em que o teatro, o cinema, a música, as artes visuais se encontram.

Um lugar que também é museu, biblioteca e parque. Uma rara instituição nascida nos moldes avançados do 
Centro Georges Pompidou de Paris. Já a Associação nasceu do carinho que as pessoas da cidade têm pelo CCSP. 
Inaugurado em 1982, foi dos primeiros espaços públicos no grande eixo cultural composto hoje pela avenida Paulista. 
E mesmo com tanta estrada percorrida, ainda é um dos preferidos da população, que aqui transita sem hora 
marcada por suas permanentes atividades. A Associação nasceu dessa liga afetuosa, e assim permanece, pensando 
no presente e no futuro. 
O Centro Cultural São Paulo agradece a amizade.

Cadão Volpato é diretor do Centro Cultural São Paulo

mais que amigos

A Associação faz com que o CCSP seja o DNA de São Paulo

Jan Eichbaum

Quando olhamos para trás e vemos que a Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo está fazendo 20 anos, 
enxergamos também pessoas que fizeram e fazem parte dessa história trazendo inúmeras experiências e ideias que 
complementam a atuação deste importante equipamento público, que é o Centro Cultural São Paulo.

Pessoas como Thomas Farkas (in memoriam), Ugo Giorgetti, Andrea Calabi, Carlos Calil, Martin Grossmann, Pena 
Schmidt, entre outros, compõem um dos maiores valores agregados da Associação: uma junção de experiências 
culturais que proporciona uma visão de curto e médio prazo para a realização de iniciativas em parceria com o CCSP.

A associação tem o compromisso de olhar para os próximos 20 anos e continuar oferecendo os mais variados 
tipos de expressão cultural de uma forma democrática para todos, pois é a partir da cultura que as linguagens são 
transmitidas, servindo como uma ação para se compartilhar conhecimentos e, cada vez mais, dando ênfase aos 
fatores intangíveis e não quantificáveis.  

Somos mais do que amigos, somos entusiastas do centro cultural, e estamos muito antenados no que está 
acontecendo do lado de fora. Em um mundo cada vez mais complexo, nossa motivação é fazer com que o centro 
torne-se cada vez mais parte do DNA da cidade, e cada vez mais ser reconhecido como um espaço democrático onde 
todo mundo vive e convive.

Jan Eichbaum é diretor-presidente da Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo



8 9

aos amigos, música

Da música brasileira em vinis de 78 RPM ao registro da música clássica contemporânea

Francisco Coelho

Quando comecei a trabalhar com a associação, em 2002, a discoteca fez um projeto muito interessante de 
digitalização do acervo e informatização do catálogo dos discos de música brasileira no formato 78 rotações e a 
informatização no catálogo de partituras. Calil, então diretor, pediu que coordenasse esse trabalho junto com a 
discoteca. Esse projeto foi selecionado em um edital da Petrobras. A discoteca tinha um acervo de discos de um 
radialista chamado Salatiel Coelho, adquirido em 1983, na gestão Mário Covas. Com a mudança da tecnologia, as 
rádios começaram a se desfazer dos vinis e a comprar CDs;  o Coelho guardava e ficou com um acervo enorme. 
O Fantástico, da Rede Globo, o entrevistou nessa época, e ele falou que a música brasileira poderia virar “saltinho 
de sapato” - porque o vinil de 78 RPM era feito de baquelite, um tipo de plástico usado para fazer salto de sapato 
feminino. Ao Fantástico, Salatiel disse: “Aqui está toda a história da música brasileira e nós vamos jogar fora ou 
vender pras empresas que querem fazer salto de sapato”. Foi uma matéria que sensibilizou a população. E a 
prefeitura comprou esse acervo. Por muitos anos esses discos foram sendo catalogados por uma funcionária que 
não está mais entre nós, a Tamiko Shimizu, em um trabalho fantástico de perseverança. 

Esse acervo, uma vez catalogado, suscitou a possibilidade de uma digitalização. Tendo os discos, a gente teria a 
mídia original e, fazendo a transferência de suporte, tendo a possibilidade de tirar ruídos digitalmente, pensou-se 
em pegar um recorte da música brasileira desse acervo e digitalizar esses discos. Ao mesmo tempo em que se 
preservava o original, tínhamos a possibilidade para muitas pessoas o acessarem. 

Outro projeto importante em 2002 foi na área de música contemporânea, com algumas pessoas da divisão de 
pesquisas da área de música. Como o CCSP tinha organizado o acervo do passado, partituras e discos do começo do 
século, ficamos em dívida com o que se produzia no momento. E como a divisão de pesquisas já fazia um trabalho 
com a música contemporânea, pensamos que seria legal um projeto que recuperasse tudo o que os compositores 
estavam fazendo no momento. Via Petrobras, realizamos um trabalho organizando a obra de cinco compositores, 
editando as partituras e gravando as músicas de Almeida Prado, Edino Krieger, Edmundo Villani, Gilberto Mendes e 
Rodolfo Coelho. 

Francisco Coelho trabalhou no CCSP entre 1982 e 2014. O texto acima foi extraído de entrevista realizada em abril 
de 2018
 

a saLvação da casa

Importante é aproximar duas formas diferentes de gestão

Pena Schmidt

Tenho a impressão de que a parceria entre iniciativa privada e poder público na área da cultura sofre de preconceitos 
ou tabus – que na verdade não existem. Pode ser uma aliança muito eficaz, e muito mais simples, pois a iniciativa 
privada tem ferramentas e métodos de gestão que a gestão pública não pode usar. Tenho um ponto de vista 
privilegiado pois fiquei oito anos na gestão do Auditório Ibirapuera, uma gestão privada que cuidava de um edifício 
público, ou seja, o equipamento tinha que se comportar como um prédio público. 

Um edifício como o Centro Cultural São Paulo se beneficiaria muito da gestão privada. Temos problemas estruturais, 
da natureza do tamanho e da espécie de prédio, que o poder público tem muita dificuldade em lidar com isso. Fiquei 
dois anos e dois meses, um tempo em que tentei entender e trabalhar junto à AACCSP. Uma pequena iniciativa nessa 
casa tão grande mas que pratica coisas que são importantes, como por exemplo a geração de recursos através da 
locação de três espaços dentro do CCSP. Este pequeno caixa é o que salva esta casa – que tem tantas atividades onde 
as emergências acontecem o tempo todo. 

Pena Schmidt foi diretor do CCSP entre 2014 e 2016. O depoimento acima foi dado em abril de 2018
 

Missão de pesquisas folclóricas - Cadernetas de campo
foto: João Mussolin



10 11

20 20projetos em  anos

Construção da rampa de acesso ao metrô Vergueiro, 2004
foto: Carlos Rennó
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Oficinas culturais e encontros lusófonos 

A fundação da Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo aconteceu no dia 13 de maio de 1998, na presença 
de 89 pessoas da comunidade cultural da Cidade de São Paulo. A sua constituição jurídica ocorreu no dia 19 de junho 
de 1998, com o registro de seu Estatuto Social. Os presentes foram levados a se reunir pelo “desejo da sociedade civil 
de colaborar com o Centro Cultural São Paulo, apoiando-o em suas iniciativas formando com ele parceria na busca 
de recursos, trabalhando para o desenvolvimento e o aprimoramento da instituição”, conforme descrito em ata de 
fundação.

Entre 1998 e 1999 a Associação proporcionou diversas oficinas culturais abertas ao público: 

a. Vivenciando o Teatro – Uma Aptidão para a Vida, ministrada por Maria Eugenia de Araújo Rodriguez 
Cruz;
b. Ikebana, ministrada por Satico Suzuki;
c. Fotografia Básica, ministrada por Guilherme Gonçalves Maranhão;
d. Interpretação Teatral, ministrada por Vera Cecília Achatkin;
e. Rádio, ministrada por Luciano Junior;
f. A construção do Personagem, ministrada por Christian Duurvoot;
g. Conservação em Obras de Artes, ministrada por Renato Luiz de Oliveira Carvalho; e
h. Pintura em Aquarela, ministrada por Luis Castanon.

20 
1998 - 2001

01

19 

Antiga loja da Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo, 1998
foto: Sossô Parma
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Audiovisuais, Consulado de Portugal, Cena Lusófona, Instituto Camões, Tap Air Portugal, Casa de Portugal, Panamco 
Spal, Coca-Cola, Siemens, Fórum Dança, Telemídia, Banco Santos, Pires Segurança, Pão de Açúcar, Companhia de 
Processamento de Dados do Município de São Paulo.

Foram realizados diversos módulos expositivos, que, além do enfoque histórico, tinham o o objetivo de apropiciar o contato 
do público com novas linguagens através de recursos tecnológicos sofisticados para o momento. O público foi convidado 
a realizar uma grande viagem no tempo até o período das grandes navegações. Nos módulos expositivos, os visitantes 
tiveram à disposição vídeos sobre a história das navegações portuguesas, uma viagem sensorial em uma caravela do 
século 16 e um site sobre os locais visitados pelas caravelas. Destacaram-se as exposições Oreretama - A Terra do Índio, 
curada pelos professores Carlos Araújo Moreira Neto e Maria Beltrão, e a mostra O Encontro com o Ouro. 

Na área musical, participaram artistas populares como Paulinho da Viola, Zeca Baleiro, Ira!, Chico César, e 
artistas eruditos como Brasilessentia Grupo Vocal, Camerata Intarsia. O evento de encerramento contou nomes 
proeminentes como Jorge Benjor, Filipe Mukenga, Wager Tiso e Eugénia de Melo e Castro.

Nas artes cênicas, podemos lembrar a homenagem ao Grupo de Teatro Macunaíma, com o livro homônimo de 
Mário de Andrade dirigido por Antunes Filho. E também a instalação do grande cenógrafo JC Serroni, que envolvia o 
espectador em um ateliê mágico. São apenas alguns dos destaques da programação considerada a primeira grande 
mostra cultural dos países de língua portuguesa.

 

Módulo caravela - Exposição “As navegações portuguesas”, 1998
foto: Sossô Parma

Em 1998, o grande destaque foi a realização do projeto Navegar é Preciso: Portugal/Brasil/África, sob a gestão de Mirian 
Bolsoni (diretora do CCSP à época). Subsidiado através do Convênio 1/98 firmado com a Secretaria Municipal de Cultura e 
do Convênio 166/98 firmado com o Ministério da Cultura para a realização do Encontro da Cena Lusófona, como atividade 
integrante do projeto.

O projeto consistia na realização de importante mostra da cultura portuguesa em comemoração aos 500 Anos 
do Descobrimento do Brasil. A proposta foi realizar uma retrospectiva das grandes navegações portuguesas que 
antecederam a descoberta do Brasil. Este grande evento, que contou com a participação de cerca de 400 artistas e 
intelectuais brasileiros, portugueses e africanos, ofereceu à população uma programação completa nas áreas de artes 
plásticas, teatro, dança, música popular e erudita, cinema, literatura, entre outras.  A abertura ocorreu no dia 31 de 
agosto de 1998, com a presença do ministro da Cultura, Francisco Weffort, o embaixador representante do Primeiro-
Ministro de Portugal, Francisco Knopfli, a representante do Ministério da Cultura de Portugal, Ana Marin, e o prefeito 
de São Paulo, Celso Pitta. O projeto atingiu o excelente público de mais 150 mil pessoas em 49 dias. As atividades 
ocuparam os espaços do Centro Cultural São Paulo e outros equipamentos da secretaria municipal de cultura, como o 
Teatro Municipal de São Paulo e a Praça da Paz (Parque Ibirapuera), integrando a cidade.

Contou com o apoio de importantes instituições: Ministério da Cultura de Portugal e do Brasil, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros de Portugal, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portuguesas-
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil-Brasília, Expo 98 
– Pavilhão de Portugal, Instituto Português das Artes e Espetáculos, Instituto Português de Artes Cinematográficas e 

Módulo caravela - Exposição “As navegações portuguesas”, 1998
foto: Sossô Parma
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Cartaz Esplendor de Visconti, 2002
foto: João Silva

Catálogo Esplendor de Visconti, 2002
foto: João Silva

Em 2002, o destaque foi o projeto Esplendor de Visconti, realizado entre 14 e 23 de agosto, que consistiu na realização 
de uma programação sobre a obra cinematográfica completa de Luchino Visconti, resultando ainda na confecção de 
um catálogo da retrospectiva e um breve conjunto de textos escritos no Brasil, em épocas diferentes. A organização do 
catálogo foi realizada pelo CCSP ao lado de ECA/USP, Mariarosaria Fabris, FFCH/USP, Alex Calheiros, PIBIC/CNPq e 
Carlos Augusto Calil. O projeto foi patrocinado pela empresa Serasa, e teve o apoio do CCSP, Instituto Italiano di Cultura 
São Paulo, NICE – New Italian Cinema Events, Cineteca Nazionale – Roma e Cinusp Paulo Emílio. Foram exibidos 20 
filmes do cineasta italiano - foi o primeiro projeto a reunir toda a produção do diretor em São Paulo. Paralelamente aos 
filmes do cineasta, o CCSP mostrou também uma seleta da produção italiana mais recente.

Reforçando o acervo

Em 2002, foi publicado o Decreto Nº 41.606, permitindo à Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo o uso, a 
título precário e gratuito, de quatro espaços do Centro Cultural São Paulo. Tal permissão vem contribuindo com a 
sustentabilidade da instituição, bem como com a aplicação de recursos em projetos culturais e programas de fomento, 
com o objetivo de contribuir culturalmente com o CCSP. Além disso, o decreto estimula o estabelecimento de parcerias 
com a iniciativa privada, para a prestação de serviços de interesse do cidadão e a rápida solução de problemas.

Atualmente, devido ao decreto e termo de permissão de uso, é possível oferecer ao público do CCSP uma variedade 
de serviços, como restaurante, lanchonete e café, espaço de reprografia e digitalização em alta qualidade e loja 
colaborativa que comercializa grande variedade de produtos culturais.

2001 - 2003
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03Catálogo Esplendor de Visconti, 2002
foto: João Silva
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Pinacoteca Municipal, 2004, obras distribuídas no Gabinete de Papel
foto: João Mussolin

Restauração de obras importantes

Em 2004, foi realizado o projeto Pinacoteca Municipal  com o patrocínio da VITAE – Apoio à Cultura, Educação 
e Promoção Social, em que foram restauradas 10 obras em estado crítico, além de apoio em material para 
conservação preventiva para cerca de 120 obras. Havia ainda a previsão de revitalização de um espaço para receber 
as obras, chamado Gabinete de Papel. Este espaço foi criado para dar sequência à consolidação do acervo municipal 
e propiciar ao público um contato maior com as obras de arte sobre papel, que abrangiam 80% da coleção. Compõe-
se de quatro vitrines e três mapotecas com 72 gavetas. 

Tal projeto deu sequência à consolidação da Pinacoteca Municipal, iniciada com apoio da VITAE, que proporcionou 
inúmeros restauros entre 1994 e 2000, além da catalogação e digitalização da coleção em 2003. Este acervo, 
constituído graças à iniciativa de Sergio Milliet e Maria Eugenia Franco, anos mais tarde foi renomeado como Coleção 
de Arte da Cidade, que ainda permanece sob a salvaguarda do Centro Cultural São Paulo. O projeto atendeu a uma 
política da então secretaria municipal de cultura: valorizar os importantes acervos da cidade para que pudessem ser 
amplamente pesquisados, discutidos e relacionados com a produção artística contemporânea.

A Pinacoteca Municipal de São Paulo, atualmente Coleção de Arte da Cidade, é responsável pela gestão, conservação 
e exposição do patrimônio artístico pertencente à prefeitura de São Paulo e demais órgãos do poder executivo 
municipal. Foi fundada em 1961, sendo herdeira da primeira coleção pública de arte moderna do Brasil – a da Seção 
de Artes da Biblioteca Mário de Andrade, constituída a partir de 1946. Na época, conservava um expressivo acervo 
de aproximadamente 2800 obras, em técnicas diversas, além de seis coleções de arte postal, com 3500 peças no 
total, abrangendo nomes exponenciais da arte brasileira e estrangeira, do século XVII aos dias de hoje. As obras 
encontram-se conservadas na reserva técnica do Centro Cultural São Paulo (CCSP), onde são expostas em mostras 
rotativas. Em 2005, foi realizado um catálogo com patrocínio do Banco Safra, como forma de dar continuidade ao 
trabalho de catalogação e restauro das obras pertencentes à Coleção de Arte da Cidade de São Paulo.
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05Catálogo Pinacoteca Municipal
foto: João Silva

2003 - 2005
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Quatorze anos depois

Sendo a Discoteca referência na América Latina, a Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo está em fase de 
captação de recursos via lei federal de incentivo fiscal (Lei Rouanet) para novo projeto que visa a continuidade dessa 
primeira etapa realizada em 2004, com a digitalização, catalogação e acondicionamento, possibilitando o acesso 
completo às partituras do acervo. São mais de 250 mil partituras de coleção de música erudita e popular raras e 
jamais editadas, que através do projeto, ficará disponível mediante a modernização da base de dados e aquisição de 
servidores de armazenamento. 

Evento de reabertura da Discoteca Oneyda Alvarenga, com Maestro Edmundo Villani-Côrtes
foto: Sossô Parma

Disco 78 RPM
foto: Sossô Parma

Outro grande projeto realizado entre 2003 e 2004, com a coordenação de Francisco Coelho e patrocinio da Petrobras, 
foi a reabertura da Discoteca Oneyda Alvarenga, no projeto Preservação e Informatização do Acervo da Discoteca 
Oneyda Alvarenga do Centro Cultural São Paulo, com a apresentação do acervo digitalizado de partituras brasileiras 
e discos 78 RPM. Com o recurso de R$ 499.587,00, foi possível disponibilizar ao público um dos grandes acervos da 
cidade: cerca de 15 mil discos e 10 mil partituras preservadas por Mário de Andrade, enquanto esteve a frente do 
Departamento de Cultura de São Paulo. 

A Discoteca Oneyda Alvarenga foi criada em 1935 com o nome de Discoteca Pública Municipal como parte da 
estrutura do Departamento de Cultura de São Paulo, cujo diretor era Mário de Andrade e tinha à frente Oneyda 
Alvarenga (1911 – 1984) sua grande colaboradora. A influência de Mário de Andrade foi decisiva para a formação 
cultural e orientação vocacional de Oneyda Alvarenga que assumiu o compromisso de reunir, compilar, sistematizar 
e publicar parte de sua obra. Ela dedicou grande parte de seu tempo ao Acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 
com a catalogação dos objetos, registro sonoro e as publicações das séries Registro Sonoro do Folclore Musical 
Brasileiro e o Catálogo Ilustrado do Museu Folclórico, os quais pertencem ao acervo histórico da Discoteca.

A Discoteca Pública Municipal era responsável por audições públicas de discos com explicações didáticas e pela 
produção de folhetos explicativos para as apresentações dos grupos musicais. Dentre os principais propósitos da 
Discoteca estava o de organizar uma memória da música brasileira, com destaque para as manifestações populares, 
que viria também permear o anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN), de 
autoria de Mário de Andrade.

Documentos posteriores a 1982 também foram doados à Discoteca, que esteve localizada em diversos endereços na 
cidade de São Paulo: rua Florêncio de Abreu, avenida Brigadeiro Luis Antônio, rua Catão, até se fixar definitivamente 
no número 1000 da rua Vergueiro com a inauguração do Centro Cultural São Paulo em 1982. No ano de 1987, recebeu 
o nome de Oneyda Alvarenga em homenagem à sua primeira diretora.

Para diversos especialistas na área da cultura, entre eles Antonio Candido, a política cultural promovida pela equipe 
de Mário de Andrade, da qual fazia parte Oneyda Alvarenga, era uma tentativa de democratização da cultura, pois 
procurava naquela época levar a arte erudita às camadas populares e atrair a elite para as produções populares. A 
atuação inovadora dessa equipe de profissionais teve impacto imensurável para a área da cultura no Brasil, uma vez 
que as principais ações do Departamento de Cultura possibilitaram a preservação do patrimônio histórico-cultural 
brasileiro e hoje continuam sendo referência tanto para a gestão cultural quanto para as áreas da música, educação, 
patrimônio, entre outras. 

Abertura da sala digitalizadora de discos, 2004
foto: Sossô Parma
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Rampa de acesso ao metrô Vergueiro
foto: João Mussolin

E, para fechar este grande período, em comemoração aos 22 anos do Centro Cultural São Paulo foi inaugurada a 
rampa de acesso à estação Vergueiro do Metrô, mediante patrocínio da Petrobrás. As obras de construção da rampa 
de acesso, que veio a se chamar Jardim Eurico Lopes, contribuíram com a revitalização arquitetônica do prédio e 
intensificação do público, com crescimento considerável de 58% após a obra, que fazia parte do projeto original do 
CCSP. Com o recurso, foi possível ainda a realização do anteprojeto da Reserva Técnica Unificada do Centro Cultural 
São Paulo, que visava constituir um espaço integrado para acondicionamento do acervo, possibilitando maior 
organização, eficiência, acessibilidade e transparência pública. 

 

Construção da rampa de acesso ao metrô Vergueiro, 2004
foto: Carlos Rennó
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Cerca de cem pessoas participaram da solenidade de inauguração, a maioria de deficientes visuais frequentadores 
da biblioteca. Depois da apresentação do grupo de metais O Quinteto, o público pôde começar a utilizar o elevador, 
que proporcionou mais agilidade e rapidez de locomoção aos usuários do espaço de leitura e também aos que 
frequentam os espetáculos apresentados no Espaço Cênico Ademar Guerra, localizado no porão, um piso abaixo ao 
da biblioteca.

Com o patrocínio da Petrobrás, a Associação realizou o projeto Música Contemporânea Brasileira – MCB, 
sob a coordenação de Francisco Coelho. Foi possível realizar uma série de registros sonoros e impressos que 
inauguraram o Selo Discoteca Oneyda Alvarenga. O conjunto destaca as partituras editadas de cinco autores da 
música contemporânea brasileira: Almeida Prado, Edino Krieger, Edmundo Villani-Cortês, Gilberto Mendes e Rodolfo 
Coelho. Os “cadernos coloridos” trazem, além das partituras e do CD, o catálogo dos autores e textos inéditos. No 
lançamento deste importante material, no dia 06 de junho de 2006, foi proporcionada uma semana de música sob o 
comando do maestro Jamil Maluf, na Sala Olido.

No mesmo período, em continuidade à realização do projeto Construção de Reserva Técnica Unificada no Centro 
Cultural São Paulo, com o apoio da Caixa Econômica Federal, a Associação conquistou mais este grande feito 
para a cidade. Este projeto, dividido inicialmente em módulos e fases, devido ao alto custo, foi contemplado pelo 
patrocinador para a viabilização da primeira unidade, a saber: laboratório de restauro, sala de procedimentos 
técnicos, ateliê de encadernação e reserva técnica temporária para papéis, totalizando 513m2 de área construída.  
Após a construção, a VITAE – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social apoiou com recursos para a aquisição de 
equipamentos para o laboratório. 

Módulo I da reserva unificada do CCSP
foto: Carlos Rennó

Construção do módulo I da reserva unificada do CCSP
foto: Carlos Rennó

Laboratório de restauro do CCSP
foto: Carlos Rennó
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Criação de um acervo de música contemporânea brasileira

Em 2005, foi realizado o projeto Preservação de Acervo, com a coordenação 
de Marta Paolicchi, coordenadora do Arquivo Multimeios, com o patrocínio 
da VITAE – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, possibilitando a 
produção de cópias contato e negativos de diversas coleções e arquivos do 
Acervo Fotográfico do Arquivo Multimeios, do CCSP.

A proposta atende a necessidade de manter armazenados os registros 
documentais escritos, sonoros, fotográficos e fílmicos, sem manuseio 
constante. Sendo assim, o acervo é preservado em seu material original com 
a confecção de cópias que atendem a demandas de pesquisa do público.

Além disso, neste mesmo ano, a Biblioteca Braille do CCSP por intermédio da 
Associação recebeu a doação de um elevador pela empresa Atlas Schindler 
S/A, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei nº 10.923/90).

O elevador, com custo estimado em R$ 72 mil, proporcionou adaptação 
acessível ao público. Até então, o público tinha acesso somente por escadas. 

, com a coordenação 
de Marta Paolicchi, coordenadora do Arquivo Multimeios, com o patrocínio 
da VITAE – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, possibilitando a 
produção de cópias contato e negativos de diversas coleções e arquivos do 

constante. Sendo assim, o acervo é preservado em seu material original com 

Além disso, neste mesmo ano, a Biblioteca Braille do CCSP por intermédio da 
pela empresa Atlas Schindler 

O elevador, com custo estimado em R$ 72 mil, proporcionou adaptação 
acessível ao público. Até então, o público tinha acesso somente por escadas. 
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foto: Sossô Parma
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Mostra de Cinema da Cultra Caipira, 2008, debate com Célia Tolentino e Luiz Felipe Alves
foto: Sossô Parma

Debate: A encenação contemporânea e formas tradicionais, com Lindolfo Amaral (SE), Márcio Aurélio (SP), 
Tácito Borralho (MA) e Sebastião Milaré (SP), I Mostra Paulista de Dramaturgia Nordestina, 2008
foto: Sossô Parma

 

Concertos de Camargo Guarnieri, mostras de cinema e de teatro

Em 2008, dois novos projetos de programação foram realizados, ambos 
com patrocínio do Banco do Brasil: a Mostra de Cinema da Cultura Caipira, 
com a idealização do ciclo cinematográfico Cultura Caipira, através de 
programação composta por quinze obras, entre ficção e documentários, 
e a I Mostra Paulista de Dramaturgia Nordestina, mostra que abordou o 
teatro nordestino, abrangendo dramaturgia e encenação, com apresentação 
de quatro espetáculos teatrais, leituras dramáticas e um seminário de 
dramaturgia.

A Mostra de Cinema da Cultura Caipira se propôs a revelar parte das 
riquezas da cultura caipira, através da produção audiovisual, música com 
apresentação do cantor e compositor Renato Teixeira, e quatro debates, 
sendo dois realizados em São Paulo e os demais em Brasília. 

A I Mostra Paulista de Dramaturgia Nordestina, sob o comando do curador 
de teatro Sebastião Milaré (in memorian), teve o propósito de contribuir no 
sentido de tornar acessível a rica dramaturgia e as técnicas de encenação 
correntes no Nordeste ao público e aos criadores cênicos paulistas, ou que 
vivem em São Paulo. Para isso, as palestras, que propiciaram diálogo com os 
poetas, o acesso a obras dramáticas por meio da encenação, da leitura ou da 
publicação, e os contatos com grupos nordestinos em workshops, ofereceram 
ao animador cultural, ao praticante de teatro e aos estudiosos paulistas da 
cultura dramática novas perspectivas sobre a dramaturgia e a encenação no 
Nordeste de hoje.
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09Ensaio Maestro Lutero Rodrigues e OSM no Teatro Municipal, 2008
foto: Carlos Rennó
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A Mostra de Espetáculos prestou homenagem póstuma ao singular e apaixonado estudioso da cultura popular e um 
dos grandes dramaturgos brasileiros contemporâneos, o alagoano/paraibano Altimar Pimentel, falecido em fevereiro 
de 2008. 

Outro grande destaque foi a realização do projeto Camargo Guarnieri – Três Concertos para Violino e a Missão de 
Pesquisas Folclóricas, em parceria com a Discoteca Oneyda Alvarenga, com patrocínio da Petrobras, destacando 
a importância do compositor Camargo Guarnieri (1907-1993) para a música clássica brasileira e retratando seu 
envolvimento com as propostas do Departamento de Cultura, criado por Mário de Andrade.
 
Através do projeto foi possível realizar a gravação de um DVD e um CD áudio com os três concertos inéditos para 
violino e orquestra de Guarnieri, um CD-ROM com as partituras completas dos concertos, remasterizações históricas 
de Guarnieri ao piano e partituras transcritas por Guarnieri dos fonogramas das melodias populares da Missão de 
Pesquisas Folclóricas.

O projeto, aprovado para captação de recursos pela Lei Rouanet, e contemplado no Programa Petrobras Cultural de 
2007 - Memória das Artes, obteve patrocínio de R$ 355.123,00, sob a coordenação de Francisco Coelho.
 
O compositor Camargo Guarnieri (1907-1993) atuou como pesquisador de música popular e como compositor de 
música erudita, no contexto da política cultural de Mário de Andrade, contribuindo na criação da Orquestra Sinfônica 
Municipal (OSM), e atuando como regente e como pesquisador de música de raiz, especificamente na transcrição 
para o pentagrama musical, entre 1944-54, dos fonogramas coletados pela Missão de Pesquisas Folclóricas (MPF), 
no Norte e no Nordeste do Brasil, em 1938, acervo da atual Discoteca Oneyda Alvarenga do CCSP. Os fonogramas da 
MPF em número de 1299 (33 horas de gravação) foram parcialmente editados.

A Missão de Pesquisas Folclóricas foi idealizada por Mário de Andrade enquanto Diretor do Departamento de Cultura 
(gestão do prefeito Fábio Prado). O Departamento de Cultura tornou-se a Secretaria Municipal de Cultura da cidade 
de São Paulo. Mário de Andrade era um pesquisador das raízes da cultura brasileira desde muito antes de assumir 
o cargo de gestor de política pública voltada à cultura. Em 1927 e 1929 ele fizera expedições pelo Brasil registrando 
manifestações culturais, cujas anotações em diário resultaram na obra Turista Aprendiz. Estudiosos entendem que 
esta fase de pesquisas pessoais de Mário de Andrade tenha sido o embrião das pesquisas que promovera como 
diretor do Departamento de Cultura, tanto do II Congresso Afro-Brasileiro de 1937 na Bahia, quanto da Missão de 
Pesquisas Folclóricas  de 1938 pelo norte e nordeste do Brasil.

foto: João Silva
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Guarnieri intérprete

O CD-Rom contém também as gravações realizadas por Guarnieri em 1937 e em 1944 pela Discoteca Pública 
Municipal, hoje Discoteca Oneyda Alvarenga. São raridades que até então não haviam sido remasterizadas. Essas 
gravações apresentam a única versão integral da série de canções para voz e piano de Guarnieri intitulada As Treze 
Canções de Amor (gravadas em 1944), pela soprano Cristina Maristany e pelo próprio compositor ao piano. Além 
dessas obras da mais alta importância para a música brasileira foram destacadas ainda duas peças corais de 
Guarnieri com versos de Manuel Bandeira, Irene no Céu e Nas Ondas da Praia (grav. 1937) pelo Coral Paulistano do 
Theatro Municipal de São Paulo tendo Guarnieri como regente.

Guarnieri erudito

No viés erudito deste projeto há o suporte gráfico, pela edição inédita das partituras dos concertos, e o suporte 
registro sonoro, pela gravação inédita dessas partituras.

Foram editadas em específico programa de informática, finale, as partituras manuscritas inéditas de seus três 
concertos para violino e orquestra, dos quais um deles, o Concerto n.º 1, estava inacessível pela inexistência das 
partes instrumentais. Todas as partituras dos três concertos (solista, grade do maestro, partes cavadas ou partes 
instrumentais de cada instrumento da orquestra, redução orquestral para piano) estão disponíveis no CD-ROM 
para serem impressas para a livre execução das obras em qualquer lugar do mundo. Este gesto dos herdeiros de 
Guarnieri em liberar as obras renunciando o aluguel das partituras por uma editora comercial para a sua execução 
vai ao encontro da acessibilidade tão desejada nestes tempos atuais. Em parceria com o Instituto Música Brasilis, as 
partituras se encontram disponíveis gratuitamente na internet.

A digitalização dos originais autógrafos de 1940, 1951 e 1953 e a revisão musical ficaram a cargo do maestro Lutero 
Rodrigues, profundo conhecedor da obra de Guarnieri e grande regente de obras brasileiras, tendo já realizado 
diversos trabalhos similares de edição de partituras para a Academia Brasileira de Música.

A gravação de um DVD e de um CD áudio contendo os três concertos para violino e orquestra de Guarnieri foi 
realizada no Theatro Municipal (TM) entre 28 de julho e 02 de agosto de 2008 (três dias de gravação sem público) e no 
concerto de domingo do TM, nos dias 2 e 3 de agosto de 2008. Os intérpretes foram a Orquestra Sinfônica Municipal 
de São Paulo (OSM), sob o regente Lutero Rodrigues, com Luiz Filipe como solista de violino. As filmagens ficaram a 
cargo do cineasta Carlos de Moura Ribeiro Mendes, autor do documentário A Odisseia Musical de Gilberto Mendes, e 
do diretor de fotografia Odorico Mendes. A direção artística musical da gravação ficou a cargo do maestro assistente 
da OSM, Rodrigo de Carvalho. As gravações de áudio ficaram a cargo da Cia do Gato, com a direção artística de 
gravação de áudio de Marcos Scheffel e do maestro assistente da OSB, Marcos Arakaki.

Ensaio com Maestro Lutéro Rodrigues, Luiz Filipe e OSM, no Teatro Municipal de São Paulo
foto: Carlos Rennó

No congresso da Bahia, Camargo Guarnieri foi o pesquisador de música enviado por Mário de Andrade, mas em 
1938 Guarnieri não pode integrar a equipe da Missão de Pesquisas Folclóricas porque ele havia recebido uma bolsa 
para estudar na França com o célebre professor de contraponto Charles Kochlin. Com o início da II Guerra Mundial 
Guarnieri volta ao Brasil no ano seguinte.

No lugar de Guarnieri o também compositor e musicólogo austríaco Martin Braunwieser fora enviado ao norte e 
nordeste como integrante da equipe de pesquisadores para o trabalho de levantamento das manifestações folclóricas 
de 1938. Além do musicólogo integrava a equipe o arquiteto Luís Saia, que era o chefe da expedição, o técnico de 
gravação, Benedito Pacheco e o ajudante de gravação Antonio Ladeira.

Entre fevereiro e julho de 1938, gravou 1299 fonogramas (músicas gravadas) de manifestações folclóricas, cantorias, 
festas populares etc. e uma infinidade de desenhos, anotações em cadernetas de campos, objetos, fotografias, 
constituindo hoje no maior acervo folclórico do estado de São Paulo.

Os discos de cera eram gravados no local das cantorias com gravador de última geração tecnológica especialmente 
comprado para esse trabalho. Todo esse acervo foi depositado na Discoteca Pública Municipal, hoje Discoteca Oneyda 
Alvarenga, nome este em homenagem à sua primeira diretora que ao longo de 34 anos organizou grande parte deste 
acervo. Em 1941 Oneyda edita os discos de cera em discos de baquelite de 78 rpm com as músicas coletadas.

A organização imaginada por Oneyda implicava na transcrição para a partitura das melodias gravadas para que o 
material pudesse ampliar o estudo da música brasileira. Em 1944 Oneyda Alvarenga contrata Camargo Guarnieri 
para ouvir os discos e grafar no pentagrama musical as melodias dos discos. Esse trabalho Guarnieri fez ao longo 
de dez anos (1944-1954), resultando em um total de 291 melodias que, no âmbito do projeto, foram editadas e 
divulgadas - cumprindo um objetivo de 54 anos atrás.

Guarnieri popular

As partituras das melodias populares constam no CD-ROM contendo facsímiles originais e edição por programa 
específico de informática musical finale e, ainda, a gravação dos fonogramas. Uma navegação multimídia abre 
links de acesso a outros documentos correlatos às melodias populares - documentos coletados no mesmo dia das 
melodias, ou as fotos dos cantadores, ou ainda objetos folclóricos. É uma espécie de um itinerário virtual pelos 
documentos digitalizados do acervo da MPF cujo eixo é a música grafada por Guarnieri — recurso possível hoje, mas 
inimaginável na época de sua coleta e confecção.

Ensaio com Maestro Lutéro Rodrigues, Luiz Filipe e OSM, no Teatro Municipal de São Paulo
foto: Carlos Rennó
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Reforço na Discoteca Oneyda Alvarenga e registro da Missão Folclórica

Em 2009 foi realizado o projeto Paradas Sonoras: Discoteca Oneyda Alvarenga, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura – Centro Cultural São Paulo.

Através do projeto, foi possível tornar mais acessível essa coleção, levando em conta o crescente interesse de 
especialistas e visitantes do Centro Cultural São Paulo e demais equipamentos culturais do Município de São Paulo. 

Dando continuidade à estratégia iniciada com o projeto Paradas em Movimento, que criou uma plataforma 
descentralizada para a exibição de obras audiovisuais em diferentes pontos do Centro Cultural São Paulo, Paradas 
Sonoras criou um novo circuito de audição para o acervo da Discoteca que se estendeu para além dos limites da 
instituição, além de um laboratório de digitalização de fonogramas. Foram pensados quatro formatos de mobiliário e 
equipamento para esses pontos de audição:

Estações de pesquisa e audição
Esses equipamentos estão localizados na área da Discoteca e são dirigidos a pesquisadores, que a partir deste 
projeto promoveram acesso a um sistema de busca informatizado que lhes permitia selecionar músicas por autor, 
intérprete, título, gênero, data etc. Cada unidade era composta por uma poltrona especialmente desenhada para este 
fim e uma bancada para teclado e apoio para o material de estudo do pesquisador, além do equipamento de audição 
do acervo fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Além disso, havia estações de audição de LPs, individuais, 
coletivas ou em duplas.

Laboratório de Digitalização
Apenas uma parte do acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga foi digitalizada em projetos anteriores. Dentre as 
coleções digitalizadas estavam o Acervo de Óperas Trivoleto, os shows realizados no CCSP em 2007/08, os concertos 
realizados no CCSP em 2007/08 e coleção de jazz 78 com 1500 fonogramas. A implementação do laboratório de 
digitalização permite ao Centro Cultural São Paulo ter autonomia para digitalizar seu acervo. 
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foto: Sossô Parma
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Participação de Arnaldo Antunes
foto: Sossô Parma

Conexões paralelas: Ei! Encontro de improvisação - coletivos
Zoomb laboratório audiovisual e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
foto: Sossô Parma

A implementação do Laboratório de Digitalização permite o acréscimo contínuo de material disponível para consulta 
e escuta, e também contribui para a conservação do material original, especialmente as obras raras. A digitalização 
do material prioriza fonogramas históricos em 78 RPM e LP´s não lançados em CD. 

Foi realizado ainda o projeto Anilla Cultural, resultado de uma aliança entre a rede Anilla Cultural e cinco 
equipamentos culturais da América Latina e Europa. O projeto promovia a implantação de infraestrutura para 
conexão rápida de Internet e compra de equipamentos de áudio e vídeo para viabilizar a participação do Centro 
Cultural São Paulo do projeto Anilla Cultural Latinoamérica-Europa

A Anilla Cultural Latino América Europa é uma rede de cocriação, colaboração e participação no campo da ação 
cultural contemporânea a partir dos usos intensivos de tecnologias de informação, comunicação e internet. 
Trata-se de iniciativa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), do 
Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB) e da Fundação i2Cat. Contou com a participação de cinco 
equipamentos culturais da América Latina e Europa comprometidos com o desafio de gerar dinâmicas de trabalho 
conjunto inspiradas no modelo de redes distribuídas. Participaram da Anilla Cultural, junto com o Centro Cultural 
São Paulo: o Museu de Antioquia, em Medellín, Colômbia; o Museu de Arte Contemporânea da Universidade do 
Chile, em Santiago; o Centro Cultural da Espanha de Córdoba, Argentina; e o Centro de Cultura Contemporânea de 
Barcelona, Espanha.

Seu desenvolvimento contemplou a integração de novos atores sensíveis à aplicação da filosofia 2.0 a serviço da 
cocriação cultural, com o objetivo de impulsionar uma rede de Internet avançada entre equipamentos culturais 
na América Latina para interconectar e favorecer o desenvolvimento de novos marcos de ação e formatos para a 
coprodução cultural. Articula-se como um esforço coletivo e inovador que explora, gera e sedimenta novas formas de 
ação e conhecimentos em rede para potenciar o acesso de pessoas, grupos, comunidades e países às experiências 
locais e internacionais dos mais variados gêneros e formatos.

Arte sonora, cinema, dança, artes visuais, performance, multimídia, net art, teatro, literatura, vídeo arte, exposições, 
festivais e concertos, são algumas das múltiplas iniciativas para impulsionar a Anilla, dando especial destaque ao 
debate, investigação e experimentação por meio de conferências interativas e do desenvolvimento de mediatecas e 
laboratórios multimídia.

O projeto foi dividido em duas áreas distintas, cada qual contando com uma fonte de recursos: a) implantação de 
infraestrutura, conexão à Internet de alta velocidade e participação nas redes acadêmicas brasileiras; b) compra de 
equipamentos de audiovisual, troca de experiência com outros centros e debates sobre a Anilla Cultural. A primeira 
área (a) recebeu aporte financeiro da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, enquanto a segunda (b), 
recebeu apoio e financiamento da AECID por meio do Centro Cultural da Espanha, na época localizada em São Paulo. 

Lançamento internacional Anilla Cultural Latinoamérica - Europa, 2010
foto: Sossô Parma
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foto: João Silva

Na página da internet do Centro Cultural São Paulo, detentor do acervo, foi criado um hot-site sobre a Missão de 
Pesquisas Folclóricas, disponibilizando uma versão do DVD-rom e o catálogo histórico fonográfico da Discoteca 
Oneyda Alvarenga. Acompanha o DVD livreto com 96 páginas, contendo imagens fac-símiles das cadernetas e textos 
elaborados por especialistas. 

O evento de lançamento, aberto ao público em geral, despertou muito interesse, esgotando os ingressos e gerando 
muitas solicitações para doação ou aquisição do produto. Atualmente, os exemplares encontram-se esgotados 
para comercialização e doação. A coleção dos registros da Missão de Pesquisas Folclóricas realizada em 1938, 
proposta e coordenada à distância por Mário de Andrade configura-se como um dos mais importantes mapeamentos 
da produção cultural brasileira, com destaque para a cultura imaterial. Seu valor é reconhecido por parte de 
pesquisadores nacionais e estrangeiros assim como instituições voltadas ao reconhecimento do patrimônio cultural 
brasileiro, IPHAN e UNESCO.

Dada a importância dos registros, um projeto que permita um número maior de pesquisadores e interessados 
acessar as imagens do material original, viabilizando a reflexão e produção do conhecimento sobre a cultura 
brasileira e as localidades pesquisadas, amplia significativamente a sua divulgação e permite desdobramentos 
em pesquisas e estudos difíceis de mensurar. Pois servem desde o leitor interessado sobre a cultura brasileira, 
aos professores nos diferentes graus, pesquisadores e criadores em diversas áreas. São pontos como os relatados 
acima que justificam o interesse despertado pelo material ainda em desenvolvimento e sua recepção na mídia e pelo 
público geral.

Contribuíram com o projeto a Rede Nacional de Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo do Brasil 
(RNP/MCT) que forneceu acesso às redes rápidas e conexão de 1 Gb, sem custos; a Universidade de São Paulo, 
por meio da  Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) e do Centro de Computação Eletrônica (CCE) para 
a implantação da infraestrutura de rede e supervisão técnica; a Fundação USP, responsável pela importação de 
equipamentos, contratação e supervisão da implementação da infraestrutura de rede. 

Entre 2010 e 2011, devido ao patrocínio da Caixa Econômica Federal, sob a coordenação de Vera Cardim, foi 
possível a execução do Projeto Missão de Pesquisas Folclóricas – Cadernetas de Campo. O projeto constituiu-se 
no desenvolvimento de DVD-ROM, contendo 21 cadernetas de campo utilizadas pelos pesquisadores da Missão de 
Pesquisas Folclóricas.

 O objetivo do projeto foi editar programa interativo em DVD e publicação fac-similar das Cadernetas de Campo, com 
anotações primárias da Missão de Pesquisas Folclóricas, realizada em 1938 por meio do Departamento de Cultura 
de São Paulo. Tratou também da digitalização do conjunto de fotografias e do Catálogo Histórico-Fonográfico da 
Missão de Pesquisas Folclóricas, além da veiculação de uma versão via internet. O DVD-rom comporta ainda as 
transcrições das cadernetas de campo, feitas por José Saia Neto e diário, elaborado pela pesquisadora e musicóloga 
Flávia Camargo Toni.

O programa multimídia permite a navegação de página a página das cadernetas, suas transcrições, ilustradas por 
uma seleção de imagens, filmes, documentos e melodias registradas em 1938. Contêm também todas as fotografias, 
filmes originais e vídeo sobre a Missão com 25 minutos. Para execução todas as cadernetas e fotografias do acervo 
foram digitalizadas, preservando os originais do manuseio e garantindo uma cópia de segurança. 

Lançamento do DVD Missão de pesquisas folclóricas - cadernetas de campo, 
com a banda Pífanos de Caruaru, 2011
foto: Sossô Parma
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Resgate de importante acervo de música erudita

Em 2012, foi realizado o projeto Glauco Velásquez – 4 Trios, em 
parceria com a Discoteca Oneyda Alvarenga e com patrocínio da 
Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, sob a 
coordenação de Francisco Coelho.

O projeto lança o primeiro registro audiovisual da obra integral 
escrita para trios (violino, violoncelo e piano) de um dos mais 
importantes compositores do período romântico brasileiro, 
Glauco Velásquez (1884-1914).

O projeto traz um DVD com os quatro trios do compositor 
Glauco Velásquez num total de 98 minutos, gravado no Theatro 
Municipal de São Paulo, em maio de 2012, pelo grupo de música 
de câmara Aulustrio, formado pelos irmãos Fabio, Mauro e 
Paulo Brucoli. Apresenta ainda um documentário A Humanidade 
Poderosa e Irresistível da Música de Glauco Velásquez, 
dirigido pelo cineasta Carlos de Moura Ribeiro Mendes, com 
depoimentos de maestros, musicólogos e estudiosos que 
comentam a vida e a obra do compositor. São dois CDs com 
as gravações dos trios nos formatos CD-Áudio/MP3 e todas as 
partituras em formato Finale-PDF para livre impressão. 

20 

13Lançamento do projeto Glauco Velásquez - 4 trios, 
com Ricardo Resende, então Diretor do CCSP, 2012 
foto: divulgação

foto: João Silva
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Por se tratar de um material inédito e sobre a vida e a obra de um genial compositor brasileiro do século 19 e início 
do século 20, esquecido pela história da música brasileira, foi realizado o documentário que desse um panorama da 
sua importância no cenário musical brasileiro.
 
A pesquisa para a realização do documentário foi amplamente realizada em acervos musicais do Rio de Janeiro, local 
em que se encontra a maior parte dos documentos existentes sobre Glauco Velásquez. Foram feitas pesquisas na 
Biblioteca Nacional e na Escola de Música da UFRJ. 

Pessoas importantes do meio musical que de alguma forma tiveram contato com a obra de Glauco Velásquez foram 
consultadas para depoimentos, entre os quais o renomado maestro Alceo Bocchino, que atuou como pianista da única 
gravação do Trio n. 2 de Velásquez realizada no início dos anos 1950 numa iniciativa da Rádio MEC. O seu depoimento, 
constante no documentário, teria sido a sua última declaração. Participaram também o musicólogo Manuel Corrêa do 
Lago, o maestro Lutero Rodrigues e o professor André Cardoso, diretor da Escola de Música da UFRJ.

A revisão musical e a digitalização das partituras originais estiveram a cargo do maestro Lutero Rodrigues. “O 
romantismo domina a obra de Glauco Velásquez. Os estudiosos a aproximam da estética de César Franck, de 
Guillaume Lekeu e nela encontram ecos da influência avassaladora de Wagner”, escreveu Carlos Augusto Calil, 
então secretário de cultura de São Paulo.

O lançamento aconteceu no dia 13 de dezembro de 2012 na sala do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, 
prédio histórico restaurado e situado na Praça das Artes, um conjunto de edifícios destinados ao ensino de música 
e dança, apresentações musicais e arquivos históricos voltados à música. Na ocasião, houve a execução de dois dos 
quatro trios gravados neste projeto para um público de mais de 350 pessoas. Autoridades da Secretaria Municipal de 
Cultura da Prefeitura de São Paulo prestigiaram o evento que contou ainda com o representante da Petrobras.

Glauco Velásquez nasceu em Nápoles, Itália, em 1884 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1914, com 30 anos. Apesar de 
ter nascido na Itália, Velásquez foi fruto de uma relação não oficializada da sociedade burguesa do Rio de Janeiro. 
A mãe foi conceber na Itália, longe dos escândalos sociais. Com 11 anos, Glauco Velásquez foi trazido ao Brasil por 
empenho da família paterna. Estudou inicialmente violino e começou a compor a partir de 1902. Como suas obras 
chamavam a atenção, recebeu o apoio do compositor Francisco Braga, amigo da família, para ingressar na classe 
de harmonia de Frederico Nascimento no Instituto Nacional de Música. Frederico Nascimento era um violoncelista 
português que se radicou no Brasil, dedicando-se ao ensino da harmonia e difundindo ideias musicais progressistas 
para a época, o que em parte significava a estética wagneriana. Essa estética já havia sido defendida antes por 
Leopoldo Miguez. Talvez por essa linha se explique a influência wagneriana em algumas obras de Velásquez, como 
no terceiro movimento do Trio nº II, gravado neste projeto. Em 1911 ele se lança como compositor publicamente, mas 
viveria apenas mais três anos, pois a sua frágil saúde demonstrava mais e mais os traços da doença do romantismo, 
numa época em que a tuberculose era considerada uma doença terminal. Em 1914 morreu Velásquez, deixando 
consternado o universo da música do Rio de Janeiro.
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20 
Ações educativas e registros históricos

Em 2013, com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus e em 
parceria com a Divisão de Ação Cultural e Educativa do CCSP, 
foi realizado o projeto Centro Cultural, Seu Próprio (CC,SP), 
sob a coordenação de Giuliano Tierno de Siqueira, na época 
diretor da Ação Cultural e  Educativa do CCSP.

Com a premiação através de edital, optou-se por sistematizar 
as experiências do projeto Centro Cultural, Seu Próprio em 
consonância com outro projeto desenvolvido pela divisão: O 
Edital de Projetos de Mediação em Arte do CCSP. Ambos os 
projetos têm como objeto a mediação cultural e a experiência 
de práticas mediativas que tenham como eixo de atuação a 
criação artística. 

O primeiro projeto procurava mapear o fluxo de público e suas 
produções por meio de ações curatoriais desenvolvidas em 
parcerias com artistas de diversas linguagens. Já o Edital de 
Projetos de Mediação em Arte é uma convocatória pública 
para que artistas inscrevam projetos de mediação cultural 
cuja potência artística seja o eixo norteador. Por entender que 
ambas as experiências complementam-se, optou-se por utilizar 
o recurso para refletir estas experiências em justaposição, que 
resultou em uma publicação.

20 

15Ação do edital de projetos de mediação em arte do CCSP
foto: Sossô Parma

foto: João Silva

2013-2015
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Em 2014, foi realizado o projeto Movimentos Sociais por seus Cartazes, também coordenado por Marta Paolicchi, 
desenvolvido em parceria com a Divisão de Acervo, Documentação e Conservação do Centro Cultural São Paulo e 
com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram e do Ministério da Cultura.

O prêmio Memórias Brasileiras contemplou o projeto que teve como objetivo a restauração de 105 cartazes da 
Comissão de Justiça e Paz, Grupo Tortura Nunca Mais, Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Arquidiocese de São Paulo, Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, 
Aliança dos Povos da Floresta, Central Única dos Trabalhadores, Movimento Popular de Saúde, União Nacional 
dos Estudantes, Juventude Operária Católica, Campanha Nacional pela Reforma Agrária, Campanha Nacional de 
Solidariedade à Nicarágua, Campanha pela Paz, e demais temas como povos indígenas, moradia, constituição 
federal, fé e compromisso social, Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, além de uma série de 
cartazes, feitos por artistas gráficos, em comemoração ao bicentenário da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, atividade promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em 1989, com vista a ampliar e 
aprofundar entre a população paulistana o conhecimento dos Direitos do Homem e do Cidadão, bem como de seu 
sentido histórico e político, propiciando a reflexão sobre a questão da lei e da cidadania.

A coleção foi incorporada em 2003 ao Arquivo Multimeios do CCSP, com objetivo de tornar público um material 
de extrema importância que demonstra a evolução dos movimentos sociais e, sobretudo, o amadurecimento na 
reivindicação da efetivação dos Direitos Humanos em sua universalidade.

Assim, o projeto Movimentos Sociais Por Seus Cartazes oferece um panorama dos movimentos sociais e campanhas 
pelos direitos humanos no Brasil e na América Latina, entre 1974 e 2003.

Durante seis meses, a equipe de conservadoras Fernanda Perroni, Lívia Lira, Vivian Freire e Priscila Alegre, da 
Conservare – Conservação e Restauração de Obras de Arte realizaram o trabalho em diversas etapas que envolviam 
a higienização, a restauração e o acondicionamento dos cartazes. Roberto Diem, da equipe do Arquivo Multimeios, foi 
o responsável pela digitalização.

Exposição Anos de Chumbo 
foto: Sossô Parma

Sendo assim, diversos artistas foram convidados a realizar pesquisa dos usos dos espaços pelos frequentadores do 
CCSP e que a partir da sua linguagem e de sua poética de criação fosse proposto a produção de uma ação artística 
cujo foco fosse o pertencimento, o reconhecimento e a identidade no e do espaço público. Resultado dessa pesquisa 
foi a confecção da publicação #SOU PÚBLICO – Ações educativas para a convivência no espaço público com objetivo 
de dar a ver ações e desdobramentos de reflexões oriundas dos projetos: CC, Seu Próprio e Edital de Projetos de 
Mediação em Artes, ambos dispositivos de ação cultural para a ocupação e convivência do/no espaço público.

Ainda em 2013, outro grande projeto teve seu destaque, o Imagens da Cena Paulista - Século XX , que propôs a 
digitalização de duas coleções de documentos históricos originais e em grande parte únicos (Aspectos da Cenografia 
e do Figurino do Teatro Paulista do Início do Século XX à Década de 1940 e espetáculo Macunaíma, ambas dirigidas 
por Antunes Filho, em 1978 e 1984), com vistas à sua melhor preservação e utilização futura.

O projeto foi contemplado no Concurso de Apoio a Projetos de Preservação de Acervos Museológicos no Estado 
de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e teve a 
coordenação de Marta Paolicchi, coordenadora do Arquivo Multimeios do CCSP. Com o projeto, foi possível realizar a 
higienização e pequenos reparos dos documentos Aspectos da Cenografia e do Figurino do Teatro Paulista do início 
do Século XX à Década de 40 e Macunaíma 1978 e 1984, perfazendo um total de 510 contatos fotográficos e negativos, 
239 ampliações, 363 slides, 3 fitas cassetes e 01 fita rolo, 94 croquis, convites e 7 documentos textuais.
 
Durante o processo de desenvolvimento do site, foi possível contar com o acompanhamento da pesquisadora de 
teatro e figurinista Tânia Marcondes, que esclareceu sobre a documentação coletada e produzida entre os anos 1976 
e 1980. Na época, Tânia trabalhava na Equipe Técnica de Pesquisa de Artes Cênicas da Divisão de Pesquisas do 
Centro Cultural São Paulo. Por sua vez, Caio Fazolin, do Laboratório Audiovisual ZoomB, sugeriu o desenvolvimento 
de um aplicativo para a internet, com a construção de uma base da dados integrada a uma plataforma Wiki, que 
concentrou todas as informações de texto e de imagem nas categorias “cenógrafos” e “espetáculos”. Essa base pode 
ser atualizada quando inseridos novos registros. Assim, o aplicativo está online como um repositório que poderá ser 
atualizado periodicamente. O lançamento do site Cenografia Paulista ocorreu em 5 de novembro, na Sala Adoniran 
Barbosa, do CCSP.

Os diferentes suportes da documentação tombada no Arquivo Multimeios (fotografias, croquis, programas de teatro, 
entrevistas, documentos textuais, gravações sonoras) foram articulados com o objetivo de permitir a pesquisa online 
e a busca de espetáculos e cenógrafos representativos na história da evolução da cenografia paulista entre os anos 
1900 e 1950.

Esboço do prólogo da peça “Maria Petrowna”, cenário de Henrique Manzo 
(arquivo multimeios - CCSP)
digitalização: Edney Brito

Pano de boca - carnaval no reino dos índios, cenário de Henrique Manzo 
(arquivo multimeios - CCSP)
digitalização: Edney Brito
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Estes procedimentos fazem parte de uma estratégia de democratização e difusão de acervos do CCSP, tornando-os 
acessíveis aos pesquisadores, alunos, professores e público interessado nas coleções do Arquivo Multimeios. O projeto 
foi um desdobramento da Exposição Direitos, realizado no ano anterior, sob a curadoria de Maria Adelaide Pontes. 

Direitos foi a urgência em pauta nessa série de cartazes de movimentos sociais no Brasil nas três últimas décadas 
do século XX, a começar pelos Direitos Humanos, defendidos pela Comissão Justiça e Paz de São Paulo, fundada em 
1972 por iniciativa Dom Paulo Evaristo Arns, frente às torturas e prisões praticadas na vigência do regime militar no 
país (1964-1985). 
 

Liberdade para todos os presos políticos, anistia
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O acervo é composto por:

* 143 títulos de filmes que totalizam 169 rolos de filmes no total - 121 em bitola 16mm e 48 em bitola 
Super 8. 
* 51 Cópias únicas de registros realizados pela equipe de pesquisadores do IDART (Departamento de 
Informação e Documentação Artística) da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo entre os anos 
de 1970 e 1990.
* 11 Documentários sobre grandes escritores, poetas e músicos como Érico Veríssimo, Carlos 
Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Vinícius de Morais, João 
Guimarães Rosa, entre outros. 
* 03 Registros filmográficos de projetos do fotógrafo B.J. Duarte como Ruínas das Missões e A Noiva 
da Colina. 
* 04 Registros filmográficos sobre obra e vida de Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral, Fernando Lemos e Hermelindo 
Fiaminghi.
* 03 Coberturas de eventos como XVI Bienal Internacional de São Paulo, I Bienal Latino Americana de 
São Paulo e I Semana Brasileira de Cultura Negra.
* Documentário Caxias que registra a fundição da estátua que retrata Duque de Caxias, de autoria de 
Victor Brecheret. 
* Registro da histórica homenagem à Vilanova Artigas no prédio da FAU/USP, seguido de entrevista 
com o professor e arquiteto, no ano de 1978. 
* Filmes que registram os espetáculos do grupo de dança Qorpo Santo - A Dama das Camélias: um 
delírio romântico, Uma atriz de prepara: Cleyde Yáconis, Casa de Bonecas, com Cacilda Becker, além 
de registro raro do “copião” do espetáculo O Rei da Vela (1967) do diretor Zé Celso Martinez. 
* 27 Campanhas comerciais e publicitárias.
* 01 Documentário sobre a obra do crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes e sobre o Panorama do 
Cinema Brasileiro. 

Digitalização
foto: 8.com Comunicação20 

15

Restauro de filmes

Em 2016, com a premiação no Concurso de Apoio a Projetos de Preservação de Acervos Museológicos no Estado 
de São Paulo do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, foi possível realizar o projeto 
#Desarquivos – Restauro do Acervo Fílmico do Arquivo Multimeios , em parceria com o Arquivo Multimeios CCSP.

O projeto, sob a coordenação museológica de Cecília Machado, teve como escopo principal a utilização de técnicas, 
práticas e metodologias que visassem à preservação do patrimônio fílmico do Arquivo Multimeios do CCSP, de 
caráter histórico-cultural com reconhecida relevância nacional. Os objetivos maiores eram a preservação e posterior 
disponibilização e difusão desses registros únicos em película que documentam o cenário cultural da cidade de São 
Paulo entre as décadas de 70 a 90 do século XX.

20 

17Inspeção
foto: 8.com Comunicação

2015-2017
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1. Preservação e digitalização do acervo 

• Tratamento técnico de recuperação dos filmes mais danificados. Preparação e limpeza das 
películas para remoção de poeira e revisão das emendas. Higienização mecânica para remoção 
de sujidade e mofos. A umidade do ar provoca hidrólise e ocasiona o que se chama de “síndrome 
do vinagre”, um cheiro forte e ativo proveniente da película. A perda das propriedades mecânicas 
do suporte (flexibilidade e resistência à tensão) impossibilita a exibição e a duplicação. Por último, 
acontece a perda gradativa da imagem e a completa liquefação da emulsão. Portanto, o restauro 
permite o controle e reversão do desgaste das películas mais deterioradas. Os rolos, fisicamente não 
apresentavam mofo ou relevante manifestação da Síndrome do Vinagre. 

• A digitalização dos filmes e mudança de suporte para formato digital foi executado por processo 
frame by frame (quadro a quadro) para arquivo MOV em alta resolução (1080i) na íntegra e sem cortes 
ou edição de imagens em HDs externos de 3TB, adquiridos no projeto. Foram digitalizados 143 filmes 
de 16mm e 26 Super-8. Todo esse trabalho foi realizado pela empresa 8.Com Comunicação.

• O acondicionamento do acervo digitalizado [originais e cópias] foi feito em caixas e armários dentro 
da reserva técnica do Arquivo Multimeios, Sala Jorge Amado, com controle de temperatura e umidade. 

2. Difusão do acervo 

• A disponibilização do acervo para pesquisa do público foi realizada por meio das consultas 
agendadas diretamente no Arquivo Multimeios ou por consulta no site do Centro Cultural São 
Paulo, facilitando a busca e pesquisa do público. As ações de salvaguarda perpassam as ações de 
comunicação como uma garantia de preservação da informação.

• Foram desenvolvidas pesquisas e seleção do acervo elegendo destaques por linguagem artística dos 
registros ou por relevância de conteúdos para que fossem realizadas outras ações de difusão com a 
Publicação e a Mostra dos filmes. Nesse processo iniciou-se também a definição de um plano editorial 
para publicação, bem como o Plano de Comunicação, disponíveis no site da AACCSP.

• O planejamento e realização de mostra audiovisual com destaques do acervo foi programada para 
julho, período de férias e incorporada a intensa programação de atividades do CCSP. A Pesquisa do 
acervo fílmico, curadoria da mostra e produção de conteúdo para a publicação ficaram a cargo do 
pesquisador contratado Didi Monteiro, e como responsável pela co-curadoria e produção da Mostra 
a curadora de cinema do CCSP, Lígia Rocha. A Mostra ocorreu dia 03 de julho de 2016, na sala de 
exibição Lima Barreto com duração de 176 minutos (2 média-metragens  e  7 curta metragens) todos 
materiais recém restaurados.

Quanto aos temas propostos, a curadoria da Mostra #Desarquivos: O Mergulho na Memória foi baseada no elo entre 
temas e linguagens que mesmo tendo sido abordados e utilizados nos decênios 60, 70 e 80 dialogam diretamente 
com questões contemporâneas. Com isso, o estado democrático de direito, vídeo performance, discussão de gênero 
e momentos culturais emblemáticos estão contemplados nessa mostra. Estabelecer uma linha do tempo sob essas 
perspectivas foram o mote dessa curadoria.

A digitalização deste acervo fílmico foi fundamental na medida em que preserva o acervo original, de manipulação 
excessiva. As condições de originalidade e integridade física estão comprometidas pelo desgaste natural do tempo 
e o manuseio acelera sua deterioração. Até mesmo no caso das películas com deterioração mais avançada, a 
informação pode ser recuperada e a digitalização permitiu estancar a deterioração e melhorar a qualidade da 
imagem do filme através do processo de restauração digital. Além disso, a digitalização possibilitará maior acesso 
a estas mídias de tecnologia ultrapassada (não há mais projetores para super 8mm e 16mm em funcionamento no 
mercado), conservando os suportes originais e a integridade física do material. 

A digitalização potencializa e amplia o acesso ao material para estudo de pesquisadores nos âmbitos estadual e 
nacional. Enquanto preservação e salvaguarda, a pesquisa, identificação e o reconhecimento dos itens que compõem 
o patrimônio cultural nacional presente nesse acervo, que representa um rico período da produção artística nacional, 
garantem a disponibilização e acesso a um público cada vez mais amplo. 

*informações extraídas do relatório da museóloga Cecília Machado

 

Inspeção
foto: 8.com Comunicação

Revisão de emendas
foto: 8.com Comunicação
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foi o desenvolvimento de um exercício de projeto cujo eixo central era uma intervenção de caráter urbano no espaço 
do Sub Solo do Centro Cultural São Paulo, na cota da Avenida 23 de Maio, e seu entorno imediato, nas diversas 
escalas do desenho: equipamento público, transposições, mobiliário urbano etc... O objetivo do workshop era criar 
um espaço de reflexão permanente durante o Seminário, acerca das dinâmicas de ensino de projeto de arquitetura, 
urbanismo e design, a partir de uma experiência prática. O resultado deste trabalho foi exposto no último dia do 
Seminário com presença de todos os participantes do evento.

A programação contou ainda com a participação de coletivos feministas que apresentaram trabalhos de reflexão. 
O número de inscrições superou as expectativas, sendo possível contemplar dois coletivos por dia. A programação 
contemplava ainda a realização de rodas de conversas e palestras internacionais com a presença de profissionais de 
referência na área e na discussão proposta. A programação contemplou 20 palestrantes de São Paulo, Belo Horizonte 
e Brasília nas rodas de conversa e, três palestrantes internacionais dos Estados Unidos, Chile e Argentina. 

A produção de conteúdo gerada pela grande mídia após o evento trouxe muitos benefícios, tendo em vista que a 
bibliografia sobre o tema é escassa. Por este motivo, a publicação do livro Onde Estão as Mulheres Arquitetas?, 
proposta no projeto, perpetuará as discussões e experiências trocadas durante o seminário. Viu-se que, no mundo de 
hoje, será preciso ampliar as formas de se projetar, de maneira que eles sejam baseados em trabalhos com equipes 
múltiplas, em relações hierárquicas mais horizontais, nas quais a figura do coletivo se sobreponha à do indivíduo. 

A publicação apresenta uma reflexão sobre a atual condição das mulheres arquitetas no Brasil. Tendo em vista a 
deficiência em recursos bibliográficos sobre a temática proposta pelo Seminário, para a realização de pesquisas 
e ações públicas, acredita-se que a publicação poderá contribuir para o entendimento de nossa condição local. 
O conteúdo possui como linha mestra os temas debatidos e apresentados durante os quatro dias do Seminário 
Internacional: Onde estão as Mulheres Arquitetas?. Além de uma reportagem sobre o tema, escrita por Fernando 
Serapião, o volume traz artigos inéditos escritos por participantes, como Catherine Otondo, Joana Mello de Carvalho 
e Silva, Ana Gabriela Godinho Lima e Maribel Aliaga. Dessa forma, será possível divulgar a produção realizada por 
mulheres arquitetas, com a apresentação de projetos desenvolvidos por diversas delas, como, por exemplo, Helena 
Ayoub e Shundi Iwamizu, Cazú Zegers, Teresa Mascaro, Michelle Jean de Castro, Cris Xavier, Carla Juaçaba, Anne 
Marie Sumner, Adriana Blay Levisky, Marina Grinover e Catherine Otondo. A intenção é multiplicar saberes e inspirar 
outras mulheres no campo da Arquitetura e Urbanismo.

Roda de conversa: mulheres e a prática profissional, com a Profª. Drª. Anne Marie Sumner, Profª. Drª. Elisabete França, 
Arq. Adrana Blay Levinsky, Arq. Tais Cristina da Silva, Arq. Silvana Santopaolo e Profª. Mª. Gislaine Nascimento, 2017
foto: Luis Bueno

Arquitetura e restauro de materiais históricos

Em 2017, a Associação Amigos do CCSP, o escritório de 
arquitetura Base Urbana e Centro Cultural São Paulo, com 
Parceria de Fomento firmado com o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, realizaram o projeto 
Seminário Internacional: Onde Estão as Mulheres Arquitetas?. 
O projeto foi realizado entre os dias 16 e 19 de maio de 2017, 
das 11 às 22hs na Sala Adoniran Barbosa e anexos – Centro 
Cultural São Paulo.

O evento contou com a presença de profissionais de destaque 
para debater e refletir sobre a presença e relevância da mulher 
no ensino e na prática no campo da Arquitetura e Urbanismo. 
Estiveram presentes nomes importantes dos Estados Unidos, 
Argentina e Chile, além da presença de representantes dos 
estados de Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e claro, São 
Paulo. A abertura realizada no dia 16 de maio às 20 horas teve 
a presença do Diretor-Presidente da AACCSP – Jan Eichbaum, 
do Presidente do CAU/SP – Gilberto Belleza, e da curadora 
arquiteta Catherine Otondo. 

Diariamente aconteceram workshops com grupos de 50 
estudantes de oito Faculdades de Arquitetura de São Paulo, 
São Carlos, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. A proposta 

20 

1720 

18Workshop realizado durante o seminário internacional: Onde estão as mulheres arquitetas?
foto: Luis Bueno

foto: João Silva

2017-2018
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Restauro da obra “Missa de 25 de Janeiro” (conversão de São Paulo) 1554, de Manuel Lapa no 
edifício da Oca, equipe de restauração de Julio Moraes
foto: Sossô Parma

foto: Sossô Parma

Ainda em 2017, a Associação deu início à execução do projeto Restauro dos Painéis e Mural do IV Centenário, com 
apoio da Secretaria Municipal de Cultura e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

O projeto visa a restauração de quatro obras do patrimônio artístico brasileiro, que integram a Coleção de Arte da 
Cidade. Através deste patrocínio, está sendo possível a restauração e preservação de um dos conjuntos de obras 
mais importantes para a Cidade de São Paulo: os painéis e o mural do IV Centenário. Com tais medidas, será possível 
prolongar a vida útil das obras, propiciando que mais pessoas tenham acesso ao acervo. Com previsão de término 
até o final de 2018, estão sendo restauradas obras de Tarsila do Amaral, Manuel Lapa e Clovis Graciano, além do 
mural Missa de 25 de Janeiro de 1554, de Manuel Lapa, descoberto há três anos, atrás de uma parede falsa da Oca, 
no Parque do Ibirapuera.

O IV Centenário da Cidade de São Paulo foi um evento que comemorou os 400 anos de fundação da cidade de São 
Paulo. As atividades relacionadas à data aconteceram nos dias 9, 10 e 11 de julho do ano de 1954. Esse conjunto 
de obras, que foi encomendado especialmente para a ocasião, foi exposto na mostra inaugural do Pavilhão de 
Exposições – hoje conhecido como OCA – do Parque Ibirapuera, um dos mais importantes para a cidade. O evento 
tinha como objetivo ser a síntese tridimensional da história da cidade que naquele ano comemorava os 400 anos de 
sua fundação. 

A restauração de um conjunto de obras dessa magnitude permite proporcionar acesso ao público a uma parte 
da história que é constantemente procurada por estudantes, pesquisadores, jornalistas, historiadores, entre 
outros. Além disso, a oportunidade de o público acompanhar os processos da restauração das obras revela toda a 
complexidade e importância de ações como esta. 

Sendo assim, através da restauração será possível realizar a entrega destas obras para a cidade, permitindo o acesso 
do público através das visitações realizadas durante o processo de restauro.

Restauro da obra “A Mineração”, de Clovis Graciano, restaurador Andrzej Kosierkiewicz
foto: Sossô Parma
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(BOTELHO. 2001)². Segundo Durand (2001)³, essa visão implicaria em um sistema de avaliação e reflexão sobre 
experiências, além de uma divisão de trabalho entre governo e a iniciativa privada. E é sob esse entendimento, 
dividindo os desafios entre público e privado, que a AACCSP é influenciada por uma visão onde se espera valorizar 
com amplitude a cultura. 

O objetivo se mantém: estabelecer relações construtivas, transformadoras e ao mesmo tempo diversas, 
proporcionando a qualificação e promoção de um dos mais importantes equipamentos da cidade de São Paulo. 

Governança institucional

No sentido de promover práticas sob os aspectos da linha mestra de governança que abrange a transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade entre as partes interessadas, a Associação Amigos do Centro 
Cultural São Paulo está em fase de adequação da sua Governança Institucional, visando também estabelecer a sua 
estrutura e cultura organizacional (princípios, crenças e valores), diretrizes, políticas, procedimentos e práticas 
adotadas do seu corpo diretivo e funcional, que interagem visando cumprir os objetivos sociais de acordo com o seu 
Estatuto Social.

Este aprimoramento faz parte de um esforço contínuo, e por este motivo, entende-se que este documento é essencial 
na perspectiva da implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/14), 
bem como na busca por novas práticas que possam ampliar as formas de gestão objetivando desenvolvimento 
institucional, reforçando a sua legitimidade em um novo patamar dentro dos próximos anos.

Mobilização de recursos

Pensando em formas de mobilizar e/ou captar recursos financeiros e/ou econômicos que possibilitem a consecução 
dos seus objetivos sociais, a AACCSP está elaborando uma série de programas visando o estabelecimento de metas 
e gestão dinâmica dos recursos. O Programa de Fomento as Artes visa contribuir com a promoção, produção, 
circulação, divulgação de ações culturais no/do CCSP, contemplando também a aquisição de equipamentos e/ou 
materiais no sentido de proporcionar um melhor atendimento ao público.

Através dele a AACCSP apoiará projetos de publicações e pesquisas, oficinas culturais, aquisição de equipamentos 
e/ou materiais para a realização de atividades ou melhorias nos espaços, projetos de restauração, catalogação 
e digitalização de acervos, leilões culturais, entre outros que julgar importante para o crescimento, melhorias e 
atendimento ao público. O processo de trabalho está embasado sob dois eixos: o investimento direto e o investimento 
via captação de recursos a projetos culturais e/ou ações em longo prazo.

Para os próximos anos, a Associação mantém o seu compromisso em investimentos diretos, viabilizados com melhor 
qualidade e de forma contínua a partir da publicação do Decreto nº 41.606, publicado em 15 de janeiro de 2002, 
onde fica permitido o uso e gestão de espaços do Centro Cultural São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, 
para a instalação e exploração de serviços de exposição de produtos culturais, serviços de reprografia destinados ao 
atendimento do público e serviços de lanchonete e restaurante. Este decreto foi publicado considerando o disposto no 
decreto nº 40.384, de 3 de abril de 2001, que estimula o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada, para a 
prestação de serviços de interesse do cidadão e a rápida solução de problemas.

Neste sentido, é possível realizar a gestão e administração dos espaços cumprindo com a demanda de necessidades 
culturais do CCSP e de seu público, como o apoio ao ateliê aberto da folhetaria e tipografia, realização de oficinas 
culturais gratuitas, preservação e conservação de acervos, entre outros pequenos projetos.

o futuro
O que a AACCSP planeja para os próximos cinco anos?

Priscilla Matos

Introdução

Segundo a Abong - Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, em estudo realizado sobre o Perfil 
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, havia em 2010 cerca de 290 mil Fundações Privadas 
e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil. A partir deste estudo, é possível perceber que, a cada década, esse 
número cresce significativamente.

Com isso, surgem estudos e reflexões que buscam identificar a importância dessas organizações sociais no 
desenvolvimento do ser humano, bem como identificar suas perspectivas em um mundo que permanece em 
constantes mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas.

Discussões sobre ética, transparência, impacto e políticas são atuais e pertinentes, que influenciam diretamente 
na gestão das organizações sociais do país. Estas são questões que as organizações enfrentam em meio a uma 
maratona onde o destaque está no potencial criativo e a certeza de que exista um potencial em seus objetivos e 
ações na comunidade local.

Acredita-se que não basta uma boa administração do espaço, sendo “necessário estar atento a diversos aspectos 
que contribuam para uma gestão bem sucedida, transcendendo as ações e programas culturais, configurando-o 
como um local de reunião e encontro dos cidadãos da cidade ou região” (COSTA, THOMAZI. 2016)¹.

Nesses 20 anos de atuação, a Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo - AACCSP parte da criação de um 
eixo estratégico que venha criar pontes positivas entre o Centro Cultural São Paulo e o seu público. O CCSP há 36 
anos faz parte da vida ativa e cultural da cidade, contribuindo com gerações de diferentes públicos, e é a partir disso 
que a AACCSP aposta em grandes parcerias para melhorar cada vez mais esses serviços de alto valor agregado para 
a cidade.

Quando quase 90 pessoas se reuniram no dia 13 de maio de 1998, com o “desejo (...) de colaborar com o Centro 
Cultural São Paulo, apoiando-o em suas iniciativas formando com ele parceria na busca de recursos, trabalhando 
para o desenvolvimento e o aprimoramento da instituição” (ata de fundação, 1998), ficou claro o quão importante é o 
equipamento público para cidade e consequentemente para a formação cultural e memória dos indivíduos.

Como parte de experiências reunidas nesses 20 anos, a AACCSP percebeu o quanto essa teia de ações e articulações 
construídas contribuiu e vem contribuindo para promover esse sentimento de pertencimento que cada indivíduo 
possui sobre este espaço público. A partir dessa reflexão, partimos para novos desafios rumo a novas conquistas 
visando o melhor ao CCSP, ao seu público e à promoção e preservação da cultura brasileira. 

Até 2023

Como pensar em uma linha de atuação para um futuro próximo? Talvez nada muito distante de um pensamento com 
base na experiência e história acumulada durante 20 anos. Porém, para um mundo cada vez mais globalizado e mais 
exigente, no que diz respeito a transparência nos objetivos sociais das organizações sociais e suas linhas de atuação, 
exige-se também a reorganização de uma série de processos que possam criar uma ponte sólida com o público, que 
determina a demanda cultural, e com a classe artística, que determina a oferta cultural.  

Quando se fala em cultura logo somos remetidos a uma visão e interpretação da cultura como produto artístico a 
ser consumido, de setores como o cinema, música, artes cênicas, etc. Uma visão que acaba sendo repercutida pela 
forma que a políticas culturais são implementadas na maioria dos países. Na perspectiva da “gestão cultural”, é 
possível remeter a cultura a uma visão holística e propensa a uma reflexão voltada ao desenvolvimento humano. 
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Conclusão

Analisando estes 20 anos de contribuição e atuação da Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo, bem como 
as perspectivas para os próximos anos, percebe-se a importância da atuação conjunta, entre diversos segmentos e 
setores, do público ao privado. A Associação tem por finalidade “contribuir para o fomento cultural e artístico através da 
execução de atividades voltadas ao aprimoramento cultural, técnico e administrativo do Centro Cultural São Paulo da 
Secretaria Municipal de Cultura”, e nessa perspectiva, vem acumulando aprendizados, histórias, memórias e conceitos.
 
O Centro Cultural São Paulo é um prédio que atualmente, passa por um processo de tombamento, o que resulta em 
ações que visem à proteção deste patrimônio histórico e artístico da cidade. Além do prédio, possui os principais 
acervos da cidade, que remontam boa parte da história cultural e artística paulistana. 

Além disso, o Centro Cultural São Paulo é um dos primeiros centros culturais multidisciplinares do país. Espaço 
Público por excelência, combina a oferta de programação e de serviços culturais, gratuitos ou a preços acessíveis, 
com a disponibilização de seus espaços e instalações para um uso plural, livre e propositivo de seus frequentadores, 
provocando uma reflexão quanto ao papel dos espaços e serviços públicos na promoção da cultura, da criatividade, 
da cidadania e da autonomia em uma cidade nas dimensões de São Paulo.

O projeto, concebido nos anos 1970 por uma equipe de arquitetos liderados por Eurico Prado Lopes e Luiz Telles, 
teve referências de grandes centros culturais multidisciplinares internacionais e contou com uma extensa pesquisa 
sobre as condições de acesso e proximidade com a cultura da população paulistana. O objetivo foi permitir o máximo 
de contato entre o frequentador e tudo o que é oferecido em seus 46.500 m², que contém um conjunto de bibliotecas 
multidisciplinares (entre elas a Biblioteca Louis Braille e a Sérgio Milliet, segunda maior biblioteca pública da 
cidade); as coleções e acervos da cidade (como a Coleção de Arte da Cidade, a Discoteca Oneyda Alvarenga, o Arquivo 
Multimeios, o Núcleo Memória do CCSP e a Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, entre outras); 
uma programação de artes visuais, cinema, dança, literatura, música e teatro, além de atividades educativas, ateliês 
abertos, cursos e oficinas, palestras e debates, ações ligadas aos acervos e voltadas ao público infantojuvenil; jardins 
com árvores sobreviventes da construção do metrô e que, junto com o gramado dos jardins suspensos, oferecem um 
raro contraponto ao visual, à sonoridade e aos ritmos do entorno; espaços de estudo, de permanência, de ensaio, de 
acolhimento, de compartilhamento e de criação dentro de um equipamento público amplo, vivo e democrático.

O CCSP foi e é um projeto grandioso, ou seja, um grande desafio, mas esse desafio que impulsiona a Associação em 
querer o melhor para que se torne cada vez mais grandioso. São inúmeras oportunidade de caminhos a se seguir, o 
campo da cultura é muito vasto, e cada vez mais se pensa em fazer mais com menos.

Não existem fórmulas ou práticas que revelem uma progressão instantânea, mas existem diálogos que ajudam nessa 
construção, criando pontes entre o Centro Cultural São Paulo e o seu público. Esse é um dos principais fatores que 
norteiam as atividades da Associação. Além disso, o desafio é fortalecer uma instituição pública que forma públicos 
e fomenta artes, criando novos canais de mobilização e comunicação, de forma sustentável e influenciador ou 
colaborador na construção e mediação de políticas públicas. Que os próximos 05 anos de atuação sejam capazes de 
contribuir formando novas ideias criativas e propostas, ou seja, incentivando novas práticas e pesquisas valorizando 
assim o potencial criativo do público e CCSP. 

Priscilla Matos é coordenadora executiva do AACCSP, desde 2013

¹ COSTA, Mariana Martins Alves. THOMAZI, Áurea Regina Guimarães. Gestão Social e Desenvolvimento Local na 
Perspectiva dos Gestores dos Centros Culturais. Salvador: Pol. Cult. Rev., vol. 9, n. 1, 2016.

² BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura e políticas públicas. São Paulo: São Paulo em perspectiva, vol. 15, n. 2, 2001.

³ DURAND, José Carlos. Cultura como objeto de política pública. São Paulo: São Paulo em perspectiva, vol. 15, n. 2, 2001.

Além disso, a Associação visa um plano estratégico que possibilite a captação de recursos a projetos culturais via 
leis de incentivo fiscal municipal, estadual e federal, fortalecendo laços com pessoas físicas e jurídicas. Para a 
Associação, cada parceiro ou patrocinador possui total relevância na construção de uma história de 20 anos de apoio 
à cultura, contribuindo com a preservação do patrimônio histórico-cultural brasileiro, ações educacionais que visam 
intermediar ou integrar relações do público com o Centro Cultural São Paulo e intervenções artísticas que despertam 
reflexões, sensações e novas estéticas culturais.

Pensando nisso, o plano de trabalho visa à elaboração e captação de planos anuais de atividades, que possam 
proporcionar ações contínuas e uma melhor avaliação de seus impactos, contemplando a preservação e difusão de 
seus acervos, e todos os segmentos artísticos com os quais o CCSP atua, além da interdisciplinaridade da cultura 
com ações educativas.

A Associação poderá também, atuar em parceria com instituições através de chamamentos e editais públicos 
e privados de cultura, visando contemplar pequenos projetos que fomentem a criação artística e produção de 
conteúdo, como o caso do projeto “Seminário Internacional: Onde estão as Mulheres Arquitetas?”, proposta pela 
Associação e apoiada pelo CAU-SP, por meio de termo de fomento em 2016, e que possibilitou a reflexão e diálogo 
sobre a atuação da mulher arquiteta, com a presença de importantes profissionais do Brasil e outros países, e um 
grande público acadêmico.

Outra forma de fomento às artes e produção criativa, será a elaboração de um plano para a confecção e distribuição 
de produtos culturais, visando não somente a mobilização de recursos, mas contribuir com a produção independente 
de diversos artistas que criam uma relação com os espaços do Centro Cultural São Paulo. Todas as novidades 
poderão ser acompanhadas através do site www.aaccsp.org.br.

O Programa de Qualificação de Instalações, visa o apoio às instalações e serviços do CCSP. Através dele, é possível 
estabelecer metas e ações que proporcionem melhores condições de atendimento ao público e qualificação, tanto 
de seus funcionários quanto de sua estrutura, através da realização de oficinas, workshops, manutenção predial e 
pequenos reparos. Este investimento é realizado com recursos próprios da instituição, de acordo com seu regimento 
interno e objetivos sociais. 

O programa é uma ação contínua da AACCSP, e vem se consolidando, a medida que cresce seu investimento 
anual a partir da mobilização de recursos. Para essa mobilização se tornar cada vez mais eficiente, a proposta é a 
implementação do Programa de Colaboração, que possa facilitar e efetivar diferentes formas de apoio do indivíduo e 
da iniciativa privada. 

Este programa foi criado para que pessoas físicas ou jurídicas possam se envolver com um dos equipamentos mais 
importantes da cidade, sendo parceiras de suas atividades e de seus programas culturais e educativos. É uma ótima 
maneira de apoiar o CCSP que você quer ver e deixar sua contribuição como um importante legado para a cultura do 
nosso país. 

Seja Amigo do CCSP

São diferentes formas de colaboração, que estarão disponíveis em manuais no site, através do Programa de 
Colaboração, e que facilitarão a compreensão de pessoas e empresas a respeito do processo de doação ou patrocínio 
de projetos, ou até mesmo, possibilidade de ajudar o CCSP por meio de doações de serviços ou produtos. 

Além disso, visando facilitar ainda mais este fluxo, a Associação disponibilizará um veículo em parceria com a 
ferramenta Catarse – o Catarse Assinaturas, para contribuição de forma contínua. A ferramenta, além de facilitar as 
contribuições, estabelece uma melhor comunicação entre o colaborador e a instituição, visando sempre a melhor 
forma de cooperação mútua. Assim, todos os amigos do CCSP podem investir em um ambiente com mais qualidade 
e com maior oferta cultural.

Outra novidade será a criação do Selo de Amigos do CCSP, que ajudará o público a identificar as empresas que são 
amigas da cultura, e em especial, ao equipamento que faz parte da memória afetiva da cidade. 
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Ao assumir a direção do CCSP, em março de 2001, a convite de Marco Aurélio Garcia, secretário de Cultura, encontrei 
uma instituição exaurida, deprimida, marcada pelo abandono do governo municipal, jamais de seu público e de 
corpo funcional. Com esses trunfos foi possível reerguê-la, restaurando a vocação do equipamento e desimpedindo o 
espaço físico, transparente por natureza.

Com a experiência anterior na direção da Cinemateca Brasileira (1987-92) em que o papel da SAC- Sociedade 
Amigos da Cinemateca foi decisivo no relacionamento com o público e no financiamento de suas atividades, procurei 
reabilitar a AACCSP. Por sorte, a sua extinção tinha sido irregular, sem cumprir as formalidades mínimas e com isso 
pode ser anulada. Com a mobilização de personagens significativas da cena cultural da cidade foi o seu conselho 
restabelecido, emprestando respaldo à nova gestão.

O problema mais urgente era a reabertura do café/restaurante, o que foi feito mediante parceria com a AACCSP, 
graças ao apoio da alta administração da Prefeitura que a entendeu como legítima e legal. A Associação assumiu a 
prestação de serviços ao público, incluindo xerox e exploração de lojas, em benefício exclusivo do CCSP, situação que 
felizmente perdura até hoje.

Durante a minha gestão (2001-4) foram inúmeros os projetos que receberam patrocínio via AACSP, num valor 
aproximado de R$ 2,5 milhões. Se considerarmos que a Prefeitura despendeu recursos da ordem de R$ 15,6 milhões 
no CCSP no mesmo período, o valor financeiro movimentado pelo CCSP chegou a R$ 18,1 milhões, dos quais o 
recurso extra-orçamentário oriundo da AACCSP correspondeu a 13,4%. Além da inegável vantagem financeira, esses 
valores foram investidos em áreas estratégicas como conservação e divulgação do acervo e obras de expansão e 
manutenção, tradicionalmente negligenciadas pelo poder público.

A construção da rampa de acesso à estação Vergueiro do metrô foi executada pela AACSP com patrocínio da 
Petrobras, assim como a instalação do laboratório de digitalização de discos 78rpm e partituras da Discoteca Oneyda 
Alvarenga e a edição de partituras e CDs inéditos de compositores contemporâneos. Vitae assegurou projetos de 
preservação nos campos das artes visuais, da música, da fotografia e da dramaturgia; a Caixa Econômica Federal 
financiou a exposição permanente da Missão de Pesquisas Folclóricas; a rede de cinemas Cinemark doou um 
moderno sistema de som à sala Lima Barreto; IBM ofereceu software de leitura sonora para a Biblioteca Braille; 
Atlas contribuiu com a instalação de um elevador.

Nos anos subsequentes (2005-12), com o apoio decisivo da Secretaria Municipal de Cultura, projetos relevantes 
sucederam-se: as edições do CD “Camargo Guarnieri e a Missão de Pesquisas Folclóricas” e do CD complementado 
por DVD “Glauco Velásquez (4 trios)” foram beneficiadas com o apoio da Petrobras; a instalação do Laboratório de 
restauro contou com recursos de Vitae e da Caixa Econômica Federal, que contribuiu igualmente para a edição do 
DVD “Caderneta de campo (Missão de Pesquisas Folclóricas)” e parcela expressiva dos registros da Missão foram 
publicados em CD com o selo do Sesc-SP.

Graças à parceria consolidada nos últimos 20 anos com a Associação Amigos pode o CCSP cumprir melhor a sua 
vocação, a de grande instituição museológica e de centro acolhedor de formação de jovens.  

Carlos Augusto Calil foi diretor do CCSP entre 2001 e 2004 e secretário municipal de cultura de São Paulo de 2005 a 2012

memórias da aaccsp
Uma parceria de futuro

Carlos Augusto Calil

Em 13 de maio de 1982, numa noite tormentosa, inaugurava-se o Centro Cultural São Paulo. Sua finalização fora 
precipitada e a obra encontrava-se, como se encontra ainda hoje, inacabada. Os convidados eram recebidos por uma 
chuva forte, que castigava a cidade. Segundo uma memória insistente e anedótica, o que marcou aquela cerimônia 
foi o fato de que a chuva era igualmente intensa tanto fora como dentro do prédio. Abria-se a primeira instituição 
cultural multidisciplinar do país sob o signo da improvisação e da intempérie.

A improvisação era decorrência da mudança do programa arquitetônico durante o processo construtivo: inicialmente 
previsto para cumprir o papel de uma extensão da Biblioteca Mário de Andrade, por iniciativa do secretário 
Mário Chamie o projeto fora convertido em Centro Cultural, conforme o modelo então recente do Centro Georges 
Pompidou, de Paris. A obra de arquitetura, desenhada por Eurico Prado Lopes e Luiz Telles, era tão ambiciosa 
quanto generosa, em termos de fluidez de espaço, abertura para o exterior e convite ao convívio.

Ao longo de seus primeiros anos, o CCSP, na vasta extensão dos seus 45 mil metros quadrados, foi absorvendo 
atividades e acervos, alguns de ilustre linhagem, como a Discoteca Municipal, concebida por Mário de Andrade, 
num já remoto 1935, e o IDART, incumbido da documentação da arte contemporânea, criado pelo secretário Sábato 
Magaldi e Maria Eugênia Franco, em 1975.

Nesse período, entre altos e baixos, o CCSP consolidou algumas de suas virtualidades, segundo a opinião corrente: 
uma biblioteca generalista de porte significativo em termos modernos, isto é, com acesso direto pelo consulente; 
um programa consistente de artes visuais, concebido como plataforma de lançamento de novos artistas, e uma 
programação intensa de artes cênicas, contemplando o novo, a linguagem de ponta e a experiência renovadora das 
expressões de vanguarda.

Coleções e acervos únicos foram discreta e aleatoriamente reunidos sob o mesmo teto: a Pinacoteca Municipal, a 
Coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas, a Discoteca Oneyda Alvarenga, a Biblioteca Volpi, a Biblioteca Braille, a 
Gibiteca, o Arquivo Multimeios. No cômputo geral, constituiu-se, sem que se desse a devida conta, um dos maiores 
museus do país, com mais de um milhão de peças, distribuídas em obras de arte, livros, discos, partituras, objetos 
etnográficos, quadrinhos, fotografias, registros documentais de toda sorte e da mais variada origem.

Mas a força do CCSP já repousava na sua estreita e profunda relação de amizade com seu público, composto de 
jovens, em fase de formação, e de idosos, em busca de distração e solidariedade. Nos anos de maior abandono 
pela Prefeitura, o CCSP foi abraçado e ocupado pelo seu público particularmente jovem, que circula no espaço 
livre com autonomia, longe do olhar do pai ou do professor. A essa vocação inelutável de lugar do conhecimento e 
da sociabilidade, por via da inclusão cultural, junte-se outra inclinação do CCSP: nele desenvolvem-se programas 
extensivos aos deficientes físicos, os portadores de outras habilidades. Tais características inéditas fizeram do CCSP 
o espaço cultural mais democrático de São Paulo. Sua localização privilegiada junto à estação Vergueiro da primeira 
linha do metrô certamente colaborou para torná-lo um ponto de encontro natural. 

O sustento das atividades do CCSP provém da Prefeitura, sempre em valores aquém das necessidades; em alguns 
períodos a penúria da instituição foi escandalosa. A necessidade de complementar o seu orçamento tornou-se 
imperiosa. Em 1998, a Secretaria Municipal de Cultura trouxe ao CCSP o projeto Navegar é preciso, apoiado por 
entidades portuguesas e brasileiras. Para administrar os valores decorrentes do patrocínio foi criada a Associação 
Amigos do Centro Cultural São Paulo. Sua missão parecia esgotar-se ali. No fim da gestão do prefeito Pitta, em 
dezembro de 2000, ela foi desativada.
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somos todos amigos do centro cuLturaL 
são pauLo

Fundadores AACCSP Adriana Grechi | Adriano Garrido | Agostinho Pereira Martins Neto | Álvaro Santos Gregório 
Filho | Amalia Tarallo | Antonio Abujamra | Antonio Carlos Godoy | Antonio Fernando Gimenez | Antonio Ivo Pezzoti | 
Antonio José Pinheiro de Abreu | Carlos Augusto Meinberg | Carlos Eduardo Duprat | Carlos Evelyn | Carmem Lúcia 
Venturi de Abreu | Cristina Salmistoro | Deborah Finocchiaro | Denise Grinspun | Edla Van Steen | Eduardo Tolentino 
de Araújo | Eleonora da Silva | Elifas Vicente Andreato | Razões Inversas Marketing Cultural (Representada Por 
Paulo Marcelo Vieira Pais) | Estela Abreu Meirelles | Fábio Henrique Bottallo | Fabio Lucas | Felipe de Mello Martins 
| Fernanda Prats | Flávio Luiz Porto e Silva | Glória Maria Alves Mota | Helio Silva Meirelles Filho | Heloisa de Abreu 
Meirelles | Henrique Pessôa | Idibal Pivetta | Isabel Amado | Jo Takahashi | João Baptista de Azevedo Meirelles | João 
Carlos Coelho Rocha | João Octaviano Machado Neto | José Eduardo Gomes Pereira | José Guilherme Queiroz de 
Ataide | José Roberto Saguas | Julia Peregrino | Julio José Franco Neves | Luciana Costa | Lucy de Freitas Godinho | 
Luis Henrique Farinazzo Lorza | Lygia Fagundes Telles | Marcelo Mattos Araújo | Marcilio Neto | Marco Francisco Buti 
| Marcos Azevedo | Margarida Novaes | Maria Aparecida Salto de Camargo Penteado | Maria Beatriz Meirelles Rocha 
| Maria Camila Ferreira Martins |  Maria Cecília Soublime | Maria Cristina Duprat | Maria de Lourdes Ferreira | Maria 
de Lourdes Fonseca | Maria Fernanda da Cunha | Maria Gabriela Imparato | Maria Gilenilda Nascimento | Maria 
José Failla | Maria Ferreira De Camargo | Maria Tarcila Ferreira Guedes | Maria Teresa Malfin | Mario Nascimento | 
Miriam Edith Bolsoni | Paula Figueiredo Soares de Silvino | Paulo Bonfim | Paulo Simões de Almeida Lima | Renata 
Melo | Renato Cohen | Renato Tavares Magalhães Gouvêa | Rodrigo Buchmann Battello | Rosa Maria Esteves Migotto 
| Rubens Rewald | Sergio Ferrara | Sergio Luiz Penna | Sergio Rossoni | Silvia Alice Antibas | Tereza Cristina Meirelles 
Rocha | Thais Duprat | Tiago Carneiro da Cunha | Tunehiro Uono | Umberto José Maciel Magnani | Vera Bueno 
D´Horta | Vinícius Oliveira Albuquerque | Waldomiro Lopes

Diretorias (1998-2018) Diretor-Presidente Glória Maria Alves Mota (1998-2001) | Ilka Marinho Zanotto (2001-2003) | 
Leopold Nosek (2003-2013)     Elmira Nogueira (2013-2014) | Cacá Machado (2014-2017) | Jan Eichbaum (2017-) Vice-
Presidente Waldomiro Lopes (1998-2001) | Ugo Giorgetti (2001-2007) | Elmira Nogueira (2007-2013) | Cacá Machado 
(2013-2014) | Carlos Calil (2014) | Ana Helena Curti (2015-) Diretor Tesoureiro Álvaro Santos Gregório Filho (1998-
2001) | Emmanuel Prado Lopes (2001-2003) | Dirceu Amadio (2003-2007) Ana Teresa do Amaral Meirelles (2007-2013) 
| Ricardo Cohen (2013-2016) | Ana Helena Curti (2016-2017) | Ricardo Cohen (2017-) Diretor Secretário Tunehiro Uono 
(1998-2001) | Heloisa Beatriz Goulart Jahn (2001-2003) | Ana Teresa do Amaral Meirelles (2003-2007) | Ugo Giorgetti 
(2007-2013) | Fernando Serapião (2013) | Jan Eichbaum (2013-2017) | Cacá Machado (2017-)

Conselho (1998-2018) Agostinho Ferreira Martins Neto | Aimar Labaki | Aluízio Leite Neto | Amália Tarallo | Ana Helena 
Curti | Ana Tomé Diaz | Andrea Sandro Calabi | Antônio de Pádua Prado Junior | Antonio Ivo Pezzotti | Bruno Pereira | 
Cadão Volpato | Carlos Calil | Carlos Eduardo Duprat | Carlos Gradim | Carlos Magalhães | Celso Curi | Dirceu Amadio | 
Edla Van Steen | Eduardo Saron Nunes| Elizabeth Machado de Oliveira | Emerson Kapaz | Fabio Lucas | Fernando Moreira 
Salles | Fernando Serapião | Flávio Luiz Porto e Silva | Henri Philippe Raichstul | Iacoff Sarkovas | Isaura Botelho | Ivo 
Mesquita | Jan Eichbaum | João Antonio Del Nero | João Felipe Gomes de Oliveira | José Eduardo Gomes Pereira | Juca 
Ferreira | Leopold Nosek | Lorenzo Mammi | Lucy Joanna de Freitas Godinho | Luis Carlos Bresser Pereira | Luis Henrique 
Farinazzo Lorza | Luiz Telles | Maria Angela Gomes Moretzsohn | Maria Dora Mourão | Maria Inês do Nascimento de Souza 
Biojone | Martin Grossmann | Miriam Edith Bolsoni | Nabil Bonduki | Oswaldo Ferreira Leite Netto | Pena Schmidt | Renata 
Motta | Ricardo Ohtake | Ricardo Resende | Roberto Elizabestky | Rodolfo Walder Vianna | Rodrigo Savazoni | Samuel 
Eduardo Leon | Sergio Ferrara | Fabio Henrique Bottallo | Thomaz Farkas | Ugo Giorgetti



Prefeitura de São Paulo Bruno Covas
Secretaria de Cultura André Sturm

Centro Cultural São Paulo | Direção Geral e Núcleo de Curadoria 
Cadão Volpato Supervisão de Ação Cultural Adriane Bertini e 
equipe Supervisão de Acervo Eduardo Navarro Niero Filho e 
equipe Supervisão de Bibliotecas Maria Aparecida Reis Ribeiro  
da Silva e equipe Supervisão de Informação Álvaro Olyntho e 
equipe Supervisão de Produção Luciana Mantovani e equipe 
Núcleo de Gestão Everton Alves de Souza e equipe Núcleo de 
Projetos Kelly Santiago e Walter Tadeu Hardt de Siqueira

Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
Diretor-Presidente Jan Eichbaum Vice-Presidente Ana Helena 
Curti Diretor Tesoureiro Ricardo Cohen Diretor Secretário Cacá 
Machado Coordenação Executiva Priscilla Matos Assistente 
Administrativo Cristina Dias Conselho Deliberativo 2017-2019 
Ana Helena Curti, Cacá Machado, Cadão Volpato, Carlos Gradim, 
Jan Eichbaum, Leopold Nosek,  Martin Grossmann, Pena Schmidt 
e Ricardo Cohen Conselho Fiscal Carlos Magalhães, Fernando 
Serapião, Renata Motta, Bruno Pereira, Oswaldo Netto e 
Ricardo Resende

Catálogo vinte anos de amizade| Coordenação Priscilla 
Matos Produção Teca Spera Comunicação Álvaro Olyntho 
Edição Ronaldo Bressane Organização e seleção de imagens 
Sossô Parma Projeto Gráfico Beatriz Vecchia Arte do logo 
comemorativo Edimas Silva




