
UM OLHAR 

NAIF NOS 

TEMPOS DA 

COVID19
▪ MOVIMENTO PARA 

VALORIZAÇÃO DA ARTE NAIF

Recorte da obra de Gerson lima



Mostra virtual INTERNACIONAL de ARTISTAS NAIFS

convidados por meio de parceiras institucionais 

como institutos, museus, festivais, bienais, mostras e salões.

Recorte da obra de Cecília Menezes



O objetivo desse projeto é marcar este momento de crise 

social, sanitária, ambiental   por meio de um registro feito por 

pintores naifs tanto brasileiros como estrangeiros.

A mostra virtual terá duração de 1 ano, iniciando em 15 de 

junho de 2020. A mostra física será realizada no melhor 

momento após o isolamento.

Busca-se assim:

1 - criar um retrato naif deste momento mundial e gerar renda e 

trabalho para auxiliar socioeconomicamente esses criadores 

visuais; e

2- fomentar o reconhecimento internacional do estilo e reunindo 

os artistas do gênero que trabalham com a temática proposta.

.

Recorte da obra de Patricia Helney



A partir das inscrições realizadas, haverá uma exposição 

virtual  nos sites www.ciaartecultura.com.br , e 

www.blombo.com, com ampla divulgação e com links em 

todos os sítios dos parceiros institucionais mundo afora.

Recorte da obra de Lu Morgado

http://www.ciaartecultura.com.br/
http://www.bomblo.com/


JUSTIFICATIVA

O que é um olhar? É uma forma de interpretar a realidade. É por meio das 

artes plásticas que se torna possível desenvolver uma inteligência visual 

que permita construir caminhos que auxiliem a ter uma visão simbólica mais 

rica daquilo que fomos, do que somos hoje e das veredas a percorrer no 

futuro.

A arte naif tem mecanismos próprios de lidar com que chamamos de 

realidade. Seja pela construção de paisagens coloridas idílicas e edênicas 

ou pela visão crítica dos fatos da realidade, ela traz diferenças estilísticas e 

temáticas de profundas diferenças culturais, embora unificadas pela 

autenticidade e pela apresentação de características visuais próprias.

Perante o coronavírus, os artistas naifs são convidados a mergulhar nas 

sutilezas de um momento histórico único, marcado pela doença e pela 

morte, mas, ao mesmo por um espirito de reconstrução. E de renovação e 

de solidariedade. Ninguém sairá de 2020 do jeito que entrou. Isso inclui os 

artistas de modo geral, e os naifs, em especial, pela sua diversidade.

A proposta deste projeto é justamente que cada criador lance seu olhar naif 

sobre a Covid-19 de maneira livre e independente, dando vazão às suas 

percepções de mundo, com suas formas e cores peculiares, ajudando a 

pensar e a erguer um amanhã em que toda manhã se possa acordar mais 

saudável e feliz.”
Recorte da obra de Terezinha Sordi



APOIO INSTITUCIONAL

SINAP-ESP/AIAP - Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos / 

International Association iof Art tem foro em São Paulo/SP e 

possui abrangência nacional, organizado nos termos da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil e 

conforme legislação que rege a matéria.

Constituído sem fins lucrativos, defende e representa a categoria 

profissional dos artistas plásticos, artistas visuais e fotógrafos, 

empregados ou não, visando à melhoria das condições de vida e 

trabalho de seus representados, à independência e autonomia 

da representação sindical, bem como à manutenção e defesa 

das instituições democráticas, da moralidade e da probidade no 

trato da coisa pública, acima dos interesses pessoais.

O SINAP-ESP agrega o Comitê Nacional Brasileiro da AIAP –

ONG em parceria oficial com a UNESCO.

Recorte da obra de Dulce Martins



PARCERIAS SOLIDÁRIAS

Serão convidadas entidades nacionais e internacionais que 

atuam na divulgação da arte Naif, como museus, festivais, 

bienais, grupos de artistas, galerias de artes, artistas, entre 

outros

PARCERIA COMERCIAL DA MOSTRA

A Bomblô, www.bomblo.com.br é uma plataforma online de 

compra e venda de obras de arte, com variedade e credibilidade 

e obras selecionadas.

Os produtos expostos são obras de arte em todas as técnicas e 

antiguidades.

Recorte da obra de Luciana Mariano

http://www.bomblo.com.br/


POR QUE APOIAR ESTE PROJETO ?

Idealizado por profissionais com larga experiência em projetos 

culturais, o projeto se dá em um horizonte totalmente favorável para 

GRANDE VIISIBILIDADE de todos os envolvidos, tendo em vista:

1- Como produto, a arte NAIF representa um segmento de arte 

diferenciado dos demais que pode ser melhor desenvolvido 

comercialmente;

2- Serão convidadas diversas instituições em todo o mundo e temos 

possíveis adesões e apoio de divulgação da IAA – International 

Association of Art em toda a América Latina e Caribe e, na Europa, por 

intermédio de Galerias parceiras; 

3- No Brasil, contamos com um extensomailing e rede de 

relacionamentos em instituições culturais e formadores de opinião;

4- O projeto terá site próprio com link para os negócios de todos

os parceiros; 

5- O projeto direcionará parte da receita de venda de obras para  i5-

nstituição beneficente a ser definida.

6- Essa proposta é inédita e custeada sem incentivo de lei cultura e 

por isso estamos flexíveis para receber propostas de apoio financeiro 

por cotas.
Recorte da obra de Jair Lemos



CRONOGRAMA

-Início da exposição Virtual nos sites www.ciaartecultura.com.br e

www.bomblo.com – 02 de junho de 2020

-Período: de exposição: 1 ano

PRODUTOS

-Além dos sites citados, será criado um site específico do projeto 

no mês de junho/2020

-Catálogo impresso e virtual

-Exposição física em local de grande circulação.

-Registro por vídeo dos eventos

Recorte da obra de Cecília Menezes

http://www.ciaartecultura.com.br/
http://www.bomblo.com/


Contemplaremos patrocínios em dinheiro de pessoas físicas ou jurídicas, nas formas abaixo:

Patrocinador único: - terá direito à indicar local de uma exposição física , inserção de sua marca em todos 

os materiais de comunicação + 1 uma obra de autoria a ser definida

Patrocínio por cotas: inserção de sua marca em todos os materiais de comunicação e outros benefícios a 

negociar com os realizadores.

VALOR DO PROJETO E COTAS DE PATROCÍNIO

A realização desse projeto está orçada em R$ 340.000, distribuídos nos seguintes itens:

Item Valor

Conselho Curatorial e Produção Institucional R$ 60.000,00

Produção e organização do projeto R$ 28.850,00

Editoração e produção fotográfica R$ 16.000,00

Correios (despacho dos quadros) R$ 28.000,00

Mobilização dos artistas e parceiros institucionais R$ 34.000,00

Estruturação do site e plataforma de marketplace, ordenamento 

financeiro e logística e de remuneração dos materiais aos artistas

R$ 20.000,00

Criação de site, design, comunicação, impressos, editoração 

gráfica de livro-catalogo, monitores, áudio-visual,etc. 

R$ 120.000,00

Coordenação administrativa-financeira R$ 35.000,00

Total R$  341. 850,00          



Engenheiro Agrônomo, idealizador do projeto Barthô Naif - BRASÍLIA, atuando em Consultoria, Planejamento,

Comunicação, Mobilização e Organização Social para o Desenvolvimento Econômico e o Desenvolvimento

Sustentável Local e Regional. Cursa a disciplina Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Sustentável

no CDS - Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Coordenador do projeto

Documenta Brasil, que consistiu na coleta de imagens e depoimentos das 30 principais realizações dos

principais projetos do Governo Federal no período 2003 /2005. Gerente de Marketing e Eventos da Grandes

Lagos Multimídia e Eventos (São José do Rio Preto, SP), desenvolvendo atividades com as empresas de

turismo receptivo e eventos na região dos Grandes Lagos e produção de livros e exposições de artes

plásticas, com foco na arte Naif.

EQUIPE

ODÉCIO VISINTIN ROSSAFA GARCIA 

.



OSCAR D´AMBROSIO

Graduação em Jornalismo pela ECA-USP (1986), graduação em Letras (Português/Inglês) pela Faculdade

de Letras e Educação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (1986), especialização em Literatura

Dramática pela ECA-USP (1989), mestrado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp (2004) e

doutorado (2013) e pós-doutorando (2019) no Programa de Educação Arte e História da Cultura da

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor de diversos livros na área de arte naif e arte contemporânea.

Tem experiência na área de Comunicação, curadoria e autor de textos para catálogos e apresentações de

diversos artistas plásticos contemporâneos. Foi diretor de redação da Revista Unesp Ciência de maio de 2016

a maio de 2018 e responsável pelo programa diário de rádio Perfil Literário, que entrevistou 3 mil escritores e

artistas plásticos, para a Rádio Unesp FM de janeiro de 2009 a maio de 2018. É Gerente de Comunicação e

Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atua principalmente nos seguintes

temas: arte naif e arte contemporânea. Responsável pelo projeto @arteemtempodecoronavirus e pela página

www.oscardambrosio.com.br.

.

EQUIPE

http://www.oscardambrosio.com.br/


EQUIPE

PACO DE ASSIS

Francisco de Assis dos Santos – Paco de Assis - 19 / 05 / 1962

Formação Acadêmica – Administração de Empresas – pós graduado pela FAAP em 1990.

Como escultor Paco de Assis participou de diversas exposições e ministrou cursos livres de escultura e

dirigidos para empresas.

Como administrador, atuou em áreas de logística, financeira, gestão de produtos, especializando-se em

gestão de projetos com base na metodologia PDCA/SDCA em empresas de grande porte como:

Votorantim Celulose e Papel e Grupo Camargo Correa.

Atualmente, administra a Cia Arte Cultura, empresa que atua no mercado de arte há 15 anos prestando

serviços de curadoria e assessoria para artistas plásticos.

É colunista do Jornal Sem Fronteiras (RJ), presidente do SINAP-ESP – Sindicato Nacional dos Artistas

Plásticos – AIAP International Association of Arte/UNESCO e Membro Honorário da ABD – Associação

Brasileira de Desenho e Artes Visuais (RJ) – Perito Técnico do Ministério da Cultura – Membro da ALALS –

Académie de Lettres et Arts Luso-Suisse.



NOSSOS PARCEIROS

Cia Arte Cultura / Barthô Naif / Hélio Costa / Jornal Sem Freonteiras / Chave do Luxo / Sebá Neto / 

ALALS / Atelier Tsuru / SINAP-ESP / AIAP


