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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa apresenta alguns dados do processo de construção do Museu de Arte do Espírito 

Santo- MAES até a sua inauguração e uma análise atual, refletindo sobre o papel do poder 

público através do estudo de matérias de jornais e entrevistas com alguns atores participantes 

do processo de discussão e instalação do MAES, e o posicionamento adotado pelo governo ao 

longo deste período, bem como o da classe artística e da sociedade em geral. Pretendeu-se 

reconhecer os atores participantes de todo esse processo recorrendo a documentos que 

explicitassem as relações que existiram nesse período entre os poderes públicos, os interesses 

da classe artística e da coletividade que fez e faz uso da Instituição. 

Ao final, mostra-se como esses discursos influenciam o museu até os dias de hoje. Para tal, 

inscrevemos nossa discussão sobre o MAES no âmbito de uma reflexão mais geral sobre os 

museus na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: museus; políticas de museus; narrativa de construção de museus; 

poder público; novo papel dos museus; museus e sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

This research presents some data of the construction of the Art Museum of the Holy Spirit-

MAES until his inauguration and a current analysis, reflecting on the role of government 

through the study of newspaper reports and interviews with some actors of the process 

discussion and installation of MAES and the positions taken by the government over this 

period as well as the artistic class and society in general.  

 

It was intended to recognize the actors participating in this process using documents that spell 

out the relationships that existed in that period between the government, the interests of the 

artistic community and the community that made and makes use of the institution. In the end, 

it is shown how these discourses influence the museum until the present day. To do so, signed 

up our discussion of the MAES under a more general reflection on the museum today. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: museums; policies of museums, narrative construction of museums, public 

power, the new role of museums, museums and society. 
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  INTRODUÇÃO 

 

               Em dezembro de 2008, o Museu de Arte do Espírito Santo ―Dionísio Del 

Santo‖ – o MAES completava seus dez anos de existência com uma exposição 

comemorativa ao artista que dá nome ao museu, cujo acervo é composto por parte 

importante de suas obras.  

               Dez anos antes, em dezembro de 1998, o museu abria suas portas à sociedade 

depois de grande expectativa, interesses políticos, recursos que demoravam a chegar, e 

fervorosas discussões da classe artística local. As primeiras discussões para a instalação 

de um museu de arte no Estado do Espírito Santo se iniciaram em 1988 no então 

governo Max Mauro (1986-1990). Na época, a artista plástica Ivanilde Brunow 

trabalhava na Secretaria Estadual de Educação, e foi quem iniciou esse planejamento. 

Em 1990, via Sindicato dos Artistas Plásticos, os artistas locais começaram sua luta pela 

instalação de um museu de arte.  

               Passados pouco mais de vinte anos dessa discussão, algumas reflexões se 

fazem necessárias, principalmente no que se refere à construção de um museu público, 

que sofreu em um período de cerca de dez anos entre sua discussão e sua 

implementação, mudanças de governo e de perfis de gestão, experimentando nesse 

tempo de existência as influências dessas mudanças em sua atuação. 

               Pretendemos assim, apresentar alguns dados do processo de construção do 

MAES até a sua inauguração e uma análise desse museu nos dias atuais, refletindo sobre 

o papel do poder público nessa construção através do exame de matérias de jornais e 

entrevistas com alguns atores participantes do seu processo de discussão e instalação, 

bem como os posicionamentos adotados pelo governo, pela classe artística e pela 

sociedade ao longo deste período.  

                Tencionamos reconhecer os atores participantes de todo esse processo, e 

recorrer a documentos para entender quais as relações que existiram nesse período entre 

os poderes públicos, os interesses da classe artística e da coletividade que fez e faz uso 

da Instituição. 
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               Ao final, mostramos a forma como esses discursos repercutiram até os dias 

atuais no museu. Para tal, inscrevemos nossa discussão sobre o MAES no âmbito de 

uma reflexão mais geral sobre os museus nos dias de hoje. 

               Como se sabe, a instituição museu passa por importantes processos de 

reformulação e (re) significação. Argumenta-se que ela deve perceber mais o seu 

público, descobrir e atrair novos frequentadores, além de inserir-se no contexto do 

desenvolvimento das cidades e nos processos de revitalização urbana. 

               Neste sentido, o projeto pretende aprofundar a discussão sobre os museus e a 

cidade da atualidade ao tomar como estudo de caso a construção do MAES. 

               O interesse pelo tema surgiu da minha experiência de trabalho no Museu de 

Arte do Espírito Santo – MAES, em quase cinco anos de atuação. Pela prática adquirida 

nessa instituição de 2003 a 2007, ao executar ações em diferentes setores como na ação 

educativa, na supervisão do acervo e na própria direção do museu durante dois anos, 

apresentamos como trabalho inicial a proposta de desenvolver uma série de Encontros 

em formato de seminário para discutir questões importantes como: Acervo, por quê, 

para quê, para quem? O público do museu público, Como curar museus, e Ação 

educativa em museus, que foi iniciada com uma palestra do crítico de arte Paulo 

Herkenhoff, cujo seminário tinha como tema de discussão “A crise de identidade dos 

museus públicos”. Tudo com o intuito de debater ideias com instituições e profissionais 

da área museológica de todo o Brasil a fim de definir um perfil e uma real atribuição 

para o Museu. 

               O MAES, localizado no Centro de Vitória, por muitos anos ficou alheio aos 

interesses da população de entorno e dos transeuntes do comércio intenso local, assim 

como da população em geral. Este local, atualmente, vive uma tentativa de revitalização 

no sentido de valorizar o seu patrimônio arquitetônico, histórico e artístico de modo a 

atrair o maior número de pessoas para o centro e despertar em seus próprios moradores 

um sentimento de reconhecimento deste espaço e de sua história. Um dado interessante 

para contextualizar, é o fato do processo de instalação do MAES (1988-1998) ter 

acontecido exatamente no período de esvaziamento do Centro de Vitória, quando os 

principais órgãos públicos, as sedes de importantes empresas, o comércio e a ocupação 
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residencial se direcionavam para a região norte da cidade que compreendia os bairros da 

Praia do Canto, Bento Ferreira, Enseada do Suá, Jardim da Penha e Jardim Camburi. 

Mas, apesar do esvaziamento sofrido, o Centro de Vitória abriga valor histórico e 

arquitetônico de grande potencial turístico e cultural e as atividades comerciais ainda 

possuem uma clientela cativa de moradores e frequentadores, sendo também importante 

passagem dos fluxos intermunicipais. 

O MAES torna-se, por isso, um local importante de articulação com a população, com a 

classe artística, com as universidades e centros de pesquisa do Estado, que precisam nele 

se reconhecer a fim de torná-lo legítimo para todos.  

               Estes anseios ficaram mais reforçados para o desenvolvimento da pesquisa 

durante minha estada ao longo de três anos (Jan/2007 a Dez/2009) à frente da Secretaria 

Municipal de Cultura de Viana, localizada na região metropolitana do Espírito Santo, 

cujo projeto de governo apostou na valorização da história e da cultura local por meio de 

ações culturais e da revitalização do patrimônio histórico e artístico, culminando na 

criação do Circuito Cultural de Viana, que gerou a concepção, criação e o 

desenvolvimento de quatro espaços culturais: uma Casa de Cultura, uma Galeria de 

Arte, um Teatro e uma Biblioteca Pública, projetos que se alinhavam com o 

Planejamento Estratégico da Gestão Municipal. 

                

            Atualmente na função de Assessora de Planejamento da Superintendência de 

Museus da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, trabalho no 

desenvolvimento dos planos de gestão dos museus vinculados à Secretaria e na 

elaboração de uma política para a área museológica do Estado do Rio. Percebo a 

necessidade de se trabalhar a questão institucional do museu e a estruturação de um 

planejamento contendo diretrizes, estratégias e ações a curto, médio e longo prazo. 

Historicamente, o Brasil sempre enfrentou problemas para a implementação de uma 

política pública para a área museológica por conta de limites relacionados às 

capacidades institucionais e financeiras e aos interesses diversos estabelecidos nos 

governos em questão.  
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            Por fim, torna-se importante essa pesquisa, na medida em que o MAES é o único 

museu de arte do estado do Espírito Santo, e por não haver nenhum outro trabalho 

referente à sua construção.  
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CAPÍTULO I - O MUSEU  

 

            Existem muitas definições sobre museu, e é preciso recorrer a suas origens para 

o entendimento da criação e configuração de tão importante instituição cultural para a 

humanidade até os dias atuais. 

            A palavra museu é de origem grega e significa ―templo das musas‖ (na mitologia 

grega, deusas da inspiração e da aprendizagem, protetoras das artes). Um dos primeiros 

museus foi construído na Alexandria, no Egito do século III a.C por Tolomeo II 

Filadelfo. Alexandria transformou-se, desta forma, na cidade mediterrânea mais 

preeminente na área do conhecimento, e o museu tolemaico desempenhou funções de 

biblioteca acadêmica, centro de investigação e retiro contemplativo.  

            O propósito inicial dos museus estava voltado às investigações nos campos da 

ciência e da literatura. Depois iniciou-se um período em que prevaleceu a atividade de 

colecionar objetos de tipos variados das diversas partes do mundo, porém a motivação 

principal não estava voltada para o esclarecimento da humanidade; a intenção dos 

colecionadores estava direcionada ao valor monetário de suas coleções ou à 

singularidade dos objetos. Na Idade Média, estes passaram a ser guardados em 

mosteiros e igrejas, e em seguida nos palácios dos soberanos e nas residências dos 

senhores, porém sem que tais locais recebessem a designação de museu (Trigueiros 

1956). 

            Neste momento, os museus estavam distantes da realidade cotidiana e não havia 

participação pública nesses espaços. No século XIV, surgem os museus modernos a 

partir de doações de coleções particulares, como a de Grimani a Veneza. O primeiro 

museu, como conhecemos hoje, surgiu a partir da doação da coleção de John 

Tradescant, feita por Elias Ashmole, à Universidade de Oxford, e ficou conhecido como 

Ashmolean Museum. O segundo museu público foi criado em 1759, por obra do 

parlamento inglês, quando da aquisição da coleção de Hans Sloane (1660-1753) que deu 

origem ao Museu Britânico.  

            Os museus públicos, europeus e americanos, estruturaram-se de maneira 

diferenciada. No caso da Europa, as coleções inicialmente eram particulares e se 

tornavam disponíveis ao público. No modelo americano, a aquisição de coleções se 
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vinculava à sua abertura ao grande público. Por essa inovação, os museus americanos se 

tornaram pioneiros no entendimento e nos usos dos museus para fins de pesquisa e 

educação.  

            Deste modo, os museus, configurados como espaços privilegiados para a 

definição e exposição de referenciais culturais, tiveram suas atividades, durante séculos, 

baseadas numa aura de autenticidade histórica e cultural advinda ou da raridade dos 

objetos que colecionavam e exibiam ou da genialidade do seu autor, remetendo para um 

período de uma cultura erudita, anterior à invenção do conceito de patrimônio, que 

surgiu no século XIX, após as Revoluções Francesa e Industrial, inicialmente para 

restaurar os monumentos e edifícios históricos destruídos pela guerra. Tiveram como 

seus prinicipais precursores Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e Camillo Boito.
1
 

            Hoje existem diretrizes para a conservação, manutenção e restauração do 

patrimônio cultural expressas em Cartas Patrimoniais
2
 e propagadas por órgãos 

internacionais e instituições acadêmicas. Neste sentido, a partir da invenção do conceito 

de patrimônio, os museus configuraram-se como tal, buscando no tempo presente uma 

nova legitimação institucional.  

            No século XX, o museu passou por uma nova configuração. O objeto de arte saía 

de seu espaço sacralizado e passava a interagir com o outro. Ele perdeu também o seu 

caráter de unicidade, já que se iniciava a era da obra de arte reproduzida. O objeto foi 

retirado do seu invólucro, teve a sua aura destruída. (Benjamim, 1993). Isso reforçou a 

função do museu como espaço de exposição, consequentemente, de maior interação. 

Dentro dessa nova inserção, o museu passou a se preocupar com os frequentadores e a 

querer atrair esse público, sendo necessária uma profissionalização maior da instituição 

para atender a essas novas demandas. Ainda é preciso responder aos desafios impostos 

                                                           
1
 O arquiteto francês Eugène Viollet-le-Duc elaborou os primeiros conceitos para a preservação e restauração de 

patrimônio edificado, tornando-se referência teórica na Europa e no Mundo. Outros pensadores como o crítico de 

arte inglês John Ruskin e o arquiteto italiano Camillo Boito elaboraram teorias importantes no processo de 

preservação e restauração, embora conflitantes. Disponível em www.wikipedia.org; acessado em 02 de Agosto 

de 2010. 

 
2
 A partir do século XIX um pensamento mais estruturado sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser 

organizado. Mas somente no início do século XX que posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e 

concretas são postas em prática. A primeira Carta Patrimonial surge em 1931, com a Carta de Atenas. Disponível 

em www.iphan.gov.br; acessado em 04 de Agosto de 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumentos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_patrimonial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restaura%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Camillo_Boito&action=edit&redlink=1
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pela globalização e pela necessidade do indivíduo de restabelecer suas práticas de 

memória, na medida em que a velocidade do ser nesse momento gera a 

imprescindibilidade de se criar esses espaços, como forma de compensar a perda de 

estabilidade do indivíduo com seu presente (Huyssen, 2005). A década de 1980, 

especialmente, foi um marco importante, pois nesse momento emergiu a consciência e o 

interesse pelo passado. O mundo passou, então, por uma recontextualização da história 

dos seus velhos centros urbanos. Parecia estar sendo musealizado, e a memória se 

tornou uma obsessão cultural de grandes proporções (Huyssen, 2005). O museu, através 

desse novo olhar, transformou-se em espaço de sobrevivência da memória pública e 

privada (Huyssen, 2005), tendo como perspectiva a construção de uma memória do 

futuro. 

            Atualmente assiste-se a transição da visão dos museus como um espaço estático 

para o entendimento do museu como instituição de serviço público. Seu 

desenvolvimento deverá levar em consideração as características da sociedade atual, 

entre as quais destacamos a crescente diversidade cultural originada pela globalização, e 

a existência de diferentes comunidades que reivindicam direitos e participação nos 

processos de representação cultural.   

        Anico (2005), Dabul (2007) e Carlan (2008) analisaram o crescimento e a 

diversificação dos museus na contemporaneidade, com ênfase nos processos de 

globalização, na problemática da representação cultural, na inovação dos museus e sua 

relação com o patrimônio. Com tudo isso, no entanto, os museus ao longo do século 

XX, especialmente na segunda metade do século, sofreram inúmeras críticas, chegando 

a se apontar que essas instituições estariam fadadas ao fim. 

O museu, nesse sentido, deve se preocupar não apenas com a preservação do passado, 

mas sim em criar contextos diversos que aumentem o seu potencial de atração, o que 

significa que o patrimônio museu, além de ser preservado, necessita também ser 

observado e experienciado no presente (URRY, 1999 em Anico, 2005).  

            A manutenção das Instituições museológicas exigiu que sua identidade, sua 

missão e seus principais objetivos fossem repensados e articulados de forma a ir ao 
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encontro das necessidades de um conjunto de público e de destinos cada vez mais 

heterogêneos.  

            A Nova Museologia
3
 que começa a ser tratada na década de 1970 a partir do 

documento de Santiago revê a função do museu e ainda postula sua intervenção no meio 

social e no seu território, conscientizando o público sobre a necessidade da preservação 

do patrimônio cultural e natural.  

            Segundo Teixeira e Brandão: 

Estas discussões trouxeram para o contexto museológico contribuições que 

desencadearam um movimento em prol de uma nova reflexão sobre a museologia, 

ou seja, ao se perceber a possibilidade de a instituição museu lançar seu olhar sobre 

a realidade circundante, surge uma nova corrente museológica. (Museu e o ensino 

de história, sem data. Disponível em  www.ichs.ufop.br).  

            É importante ressaltar que o patrimônio museu deve a sua existência àquilo que 

o concebeu, quer dizer, a sua herança cultural e o público que o frequenta. Baseamo-nos 

nas idéias de Santos (2003) para mostrar como a estruturação do museu na construção 

das políticas culturais no Brasil deve envolver diversos grupos, visando o atendimento a 

todos os cidadãos de maneira plena, tanto no seu funcionamento quanto na elaboração 

de suas diretrizes. 

Para Faria (2003, p. 39), ―uma política cultural abrangente e de caráter 

democrático propõe uma ampla participação cultural, com atividades permanentes de 

formação, criação, debate e fruição que tenham continuidade, busquem seu 

enraizamento na comunidade e muitas vezes partam desse enraizamento‖. E completa  

 

―é necessário compreender que a cultura deve ser por todos e não simplesmente para 

todos. Isso significa dizer que é necessário que as políticas públicas valorizem a 

pluralidade dos atores culturais de um país, localidade ou região‖. (2003, p. 42) 

 

 

 

 

                                                           
3
 Um movimento de nova museologia tem a sua primeira expressão pública e internacional em 1972 na ―Mesa- 

Redonda de Santiago do Chile‖ organizada pelo ICOM. Este movimento afirma a função social do museu e o 

caráter global das suas intervenções. Retirado da Revista Museu – IBRAM. 

http://www.ichs.ufop.br/
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                           Atualmente, é crescente o número de museus, e as discussões que 

ocorrem na área da museologia vão ganhando complexidade, e analisam desde a 

limitação dos recursos enfrentada por grande parte dos museus até questões relacionadas 

à sua viabilidade. 

            As atuais discussões sobre os museus, especialmente nessa última década, 

cresceram muito. Especialmente no Brasil, uma série de estudos importantes realizados 

por pesquisadores e profissionais de museus põe em pauta o assunto sobre diversas 

óticas: museus e sociedade (Cury, 2010 e Grossmann, 2007), museus e políticas 

culturais (Santos, 2004), educação em museus (Grinspum, 2001), museus e patrimônio 

(Becker, 2005), memória e museus (Chagas, 2002), museus e turismo (Urry,1999) assim 

como algumas análises da criação de instituições museológicas (Lopes e Figuerôa 

2002/2003), Mota e Marinho (2008) e Sant‘Anna (2008). 

            Grossmann
4
 (2007), por exemplo, afirma que o museu hoje é um sistema 

complexo modelado por múltiplas dimensões: ―é, simultaneamente, uma tradição, um 

espetáculo, um lugar político, uma promoção social, uma arena para processos de ação 

sociocultural, uma especulação, uma corporação, uma experiência, bem como alegoria 

ou metáfora para a explanação, criação e manutenção de outras dimensões de 

conhecimento‖.  

            No que se refere aos museus e políticas culturais, diversos estudos, como os de 

Calabre (2005), Duran (2001) e Costa (2002), relacionam a Museologia às políticas 

públicas culturais de patrimônio e de construção de cidadania. A Política Nacional de 

Museus, documento que vem sendo construído pelo Ministério da Cultura desde o ano 

de 2003, fruto de uma grande demanda apresentada pelo setor, apresenta o museu como 

importante elemento de construção das políticas culturais no Brasil, evidenciando como 

o setor se fortalece e é reconhecido no país. 

 

É preciso reconhecer que havia muita demanda represada, um anelo antigo de atores 

sociais e instituições museais interessados na elaboração e na implantação de uma 

política museológica para o Brasil – não de uma políticva qualquer, mas de uma 

política qualificada, democrática, participativa e cidadã, construída com o trabalho, a 

energia e a vitalidade de muitos. Esta conjugação de vetores resultou num clima 

bastante favorável. (POLÍTICA NACIONAL DE MUSEUS, 2006, p. 21). 

                                                           
4
 Martin Grossman é crítico de arte. Artigo para Fórum Permanente: Museus de arte: entre o público e o privado. 

Disponível em www.forumpermanente.org/painel; acessado em 07/08/2010. 



20 

 

            A consolidação do campo museológico no Brasil tem propiciado que as 

instituições se mobilizem em torno da construção de uma política pública para o setor. 

Essa mobilização tem resultado em novos mecanismos de regulação, financiamento, 

formação e capacitação por parte dos governos. Importante retrato disto foi a criação do 

IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, 

em janeiro de 2009. 

            Recentemente, assistimos a significativas transformações e intervenções como, 

por exemplo, a ampliação do número de museus e cursos de Museologia. 

Com a criação do DEMU – Departamento de Museus, atual IBRAM, o número de 

cursos de Museologia cresceu de dois para quatorze cursos de graduação e um de 

mestrado. Hoje, no Brasil segundo dados do Cadastro Nacional de Museus, possuímos 

2.500 unidades museológicas, sendo 75% museus públicos e 25% privados. 16% dos 

municípios brasileiros têm museus. O Brasil recebe em seus museus 17,5 milhões de 

visitantes por ano, gerando 10 mil empregos diretos.
5
 

            As leis de incentivo e outros fundos, tais como editais de instituições públicas e 

privadas (BNDES, Caixa, Petrobrás, IPHAN, IBRAM, Funarte, SEC-RJ), vêm 

propiciando o fortalecimento do setor museológico no Brasil. Esse fortalecimento do 

setor permitiu uma maior inserção dos museus em todo o território brasileiro, não mais 

se restringindo à região Sudeste do país. Os dados do Cadastro Nacional de Museus 

mostram que, hoje, 38,54% dos museus estão concentrados no Sudeste, 28,54% no Sul, 

21,27% no nordeste, 7,08% no centro-oeste e 4,52% no norte, o que evidencia que essa 

disparidade vem diminuindo apesar das discrepâncias existentes. Essa diluição maior 

dos museus pelo Brasil, fortalecendo o surgimento de instituições mais regionalizadas, 

tem gerado novos grupos e tipologias de museus: museus de território, museus de 

percurso, ecomuseus, museus comunitários etc. 

            Vivenciamos, portanto, um momento de transição, que demanda uma quebra de 

antigos padrões e apresenta novos desafios para os museus, em especial para os de arte, 

que se configuram como espaços que ultrapassam uma mera representação oficial. Nesta 

perspectiva, o museu tem um papel cultural importante. Para além de abrigar os 

                                                           
5
 Números oficiais extraídos do Cadastro Nacional de Museus – IBRAM /2009. 
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registros, as manifestações culturais de uma região, de um país ou de um determinado 

povo, é um espaço a serviço do conhecimento, da educação e da informação que 

contribui para o desenvolvimento da sociedade como peça integrante da formação da 

memória cultural de uma cidade, de uma nação. Um novo momento para a museologia e 

para os museus se anuncia, e em pleno século XXI, começa-se a discutir como será o 

futuro dos museus, e como serão os museus das próximas décadas. 

 

1.1 – Contextualizando com outros museus: o caso do MAMAM Recife  

            O processo de implementação do MAES se relaciona com o histórico de 

formação de outras instituições museológicas no país, mas apresenta algumas 

particularidades. Para destacá-las, fez-se necessário apresentar um breve relato do 

histórico de formação do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM 

Recife. Trata-se de um museu de arte que foi pensado no mesmo período em que 

ocorreu a inauguração do MAES, tendo sido também instituído pelo poder público.  

            Nas próximas seções deste capítulo foi apresentado um breve relato sobre o 

histórico do MAES e sobre o artista Dionísio Del Santo, que deu nome a essa 

instituição, e cuja trajetória pode auxiliar a entender a relação entre os campos artístico e 

político no Espírito Santo. 

            O século XX, no Brasil, foi um período de instalação de importantes instituições 

museológicas, algumas datadas a partir da segunda metade do século XX. Certas 

instituições surgiram por iniciativa de grandes colecionadores ou pelo empenho de 

grupos de intelectuais, outras através de grandes mecenas. Mas há aquelas que foram 

criadas pelo incentivo do poder público, como é o caso do Museu de Arte Moderna 

Aloísio Magalhães (MAMAM), cujo projeto foi idealizado próximo a inauguração do 

MAES. Para contextualizar o tema, também são citadas a criação do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro – MAM-RJ e do Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand – MASP, e a do Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM-SP. 

  

            O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM-RJ, foi criado em 1948, 

seguindo o modelo do Museu de Arte Moderna de Nova York- MoMA, rotulado de 

―museu vivo‖ em razão dos eventos oferecidos, que não se limitavam unicamente a 
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exposições. Surgiu em um momento de grandes transformações culturais no Brasil, visto 

que o processo de construção do campo das políticas públicas para a cultura do país 

emerge com a criação do Estado Novo (1937-1945).  

           O MAM-RJ nasceu da iniciativa de um grupo de importantes empresários e 

grandes figuras políticas, como:  

  [...] Gustavo Capanema, ex-Ministro da Educação e Saúde, Raymundo Ottoni de 

Castro Maya, industrial e empresário, Barão de Saavedra, diretor do Banco Boavista, 

Walther Moreira Salles, proprietário do Banco Moreira Salles, Roberto Marinho, 

dono de O Globo, Josias Leão, embaixador, Rodrigo de Mello Franco, diretor do 

SPHAN, Paulo Bittencourt e Niomar Moniz Sodré, donos do Correio da Manhã. 

Eram todos grandes empresários, banqueiros e altos funcionários do Estado‖ [...]  o 

MAM teria sido criado como instituição privada por um grupo de empresários, 

industriais e banqueiros que cederam parte de suas coleções particulares e de seu 

prestígio social para divulgar a arte moderna no Brasil. Proprietários de grandes 

bancos e importantes jornais da cidade teriam se mobilizado em torno do novo 

empreendimento para, segundo Maurício Parada, encontrarem um meio de se 

tornarem agentes ―capazes de intervir no processo de modernização do país‖. 

(PARADA, 1993, p. 8-10) 
6 

 

            Portanto, o MAM-RJ foi criado em um ambiente de grande mobilização cultural 

no país e na chancela de investimento de grandes mecenas do Estado do Rio de Janeiro. 

Hoje, conta com a importante coleção de Gilberto Chateaubriand, que é uma das 

maiores coleções particulares de arte moderna e contemporânea do país, que acabou 

imprimindo um perfil à coleção, pois não era intenção da Instituição formar um acervo 

nessa ou naquela direção. 

 

 

 

___________________ 

6 Sant‟ Anna, Sabrina Marques Parracho. Construindo a memória do futuro: uma análise da fundação do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro/ Sabrina Marques Parracho Sant‟ Anna. Rio de Janeiro: 

UFRJ/IFCS, 2008 – p.19. 
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            ―O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand (Masp), fundado na 

cidade de São Paulo, em 1947, e marco da arquitetura moderna, com projeto da arquiteta 

italiana Lina Bo Bardi, surgiu por iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand (1892-

1968), um dos grandes colecionadores de obras de arte da época. Ele também conseguiu 

angariar ―doadores e potenciais mecenas engajados em sua causa de dotar o Brasil de 

um museu internacional, formando dessa forma uma coleção para o museu de obras 

expressivas das artes plásticas dos séculos XIII ao XX‖
7
.  

            Fundado no ano de 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM/SP, 

foi criado pela iniciativa do industrial Francisco Matarazzo Sobrinho - conhecido por 

Ciccillo Matarazzo, e seu acervo foi constituído, em sua maioria, por obras cedidas pelo 

próprio Ciccillo e sua esposa. O MAM/SP, apesar da iniciativa pessoal de Matarazzo, 

diferentemente de outros museus, atende a um desejo de diversos intelectuais e artistas 

que lutavam pela criação de um museu de arte moderna em São Paulo desde o início da 

década de 1940.  

O nome do Museu Arte Moderna de Recife é uma homenagem a Aloísio Magalhães, 

personalidade de expressão no mundo das artes e do design. A decisão de homenagear 

uma figura importante das artes pernambucanas pode estar relacionada com os objetivos 

de legitimar as ações do MAMAM fora do contexto recifense. 

Em 1997, foi tomada a decisão de criar um museu de arte moderna no Recife. Esta 

decisão deveu-se ao fato do Recife ter uma representação no cenário nacional das Artes 

Plásticas, com artistas conceituados.  

 

          

  

________ 

7 Fonte: site Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. Consultado em 16 de fevereiro de 2011. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=3176&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=3176&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=3588&%20cd_item=1&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=355&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.com.br/
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           A cidade até aquela época, não possuía um local adequado que pudesse dar apoio 

institucional à produção local, bem como receber artistas nacionais e internacionais. 

Percebe-se que pressões sociais, principalmente de artistas locais de grande 

representatividade no cenário artístico, somando-se à percepção de um importante 

dirigente da Prefeitura da cidade de Recife, acelerou o processo de decisão sobre a 

criação do museu.  

            ―No contexto mais recente, o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães 

(MAMAM), originou-se da antiga Galeria Metropolitana de Arte Aloísio Magalhães, 

fundada em 27 de março de 1981‖
8
, mostrando outra perspectiva de criação de museus 

na contemporaneidade.  

           Neste caso a viabilização do projeto da criação do MAMAM só poderia ser 

levado adiante por meio da ação governamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

8 Fonte: site Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM - Recife. www.mamam.org.br. 
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          ―O museu situa-se em um casarão de meados do século passado, localizado no 

Cais da Autora, no Bairro da Boa Vista, na cidade do Recife‖
9
. O papel da prefeitura na 

exteriorização do âmbito da ação do museu fica bem claro numa entrevista realizada 

com o seu primeiro diretor: 

 

É importante destacar aqui que a criação do MAMAM decorre da ação decisiva da 

Prefeitura da Cidade do Recife de implantar uma política cultural moderna e 

democrática. (LONTRA – 1998 entrevista para Canal Contemporâneo) 

 

            Marcos Lontra também relatou um pouco do papel do MAMAM no início: 

 

 O Mamam exercia um papel fundamental. Pernambuco sempre teve uma presença 

artística importante e a ausência de um museu era uma lacuna para movimentar 

esse cenário e fazer circular essa arte. A resposta do público também surpreendia, 

era muito boa. Depois do Mamam, a arte contemporânea em Pernambuco adquiriu 

mais força; era um canal que falava com os artistas, estabelecia um diálogo com a 

produção nacional e internacional e fazia com que a arte daqui circulasse.
10

 

 

            A dimensão da criação do museu envolvia duas dimensões de ação: criar uma 

infra-estrutura adequada para que o museu pudesse funcionar efetivamente, contratar 

uma direção para o museu que fosse capaz de viabilizar um projeto ambicioso. Este 

projeto consistia em colocar a cidade na rota das principais exposições de arte moderna 

e contemporânea, institucionalizando-a, assim, como um dos polos culturais do país. Os 

objetivos da direção à época necessitavam de ações para legitimar a nova postura do 

MAMAM. A escolha do diretor para o museu foi baseada em alguém que possuía 

grande inserção nas artes nacionais, tendo ocupando importantes cargos em tradicionais 

museus brasileiros, como o MAM-RJ. (Pacheco e Gonçalves, 2003). 

_____________ 

9 Op.cit. nota 8 

10 Matéria de Pollyana Diniz, originalmente publicada no Caderno Viver do Diário de Pernambuco em 17 

de março de 2010. Disponível em www.canalcontemporaneo.com.br. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/03/17/viver1_3.asp
http://www.canalcontemporaneo.com.br/
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            Outra ação importante foi a da adequação do espaço. O museu foi reformado 

para que pudesse receber exposições de nível internacional, ou seja, apropriado aos 

padrões museológicos internacionais. 

            Este breve relato torna-se relevante, pois foi apresentado no capítulo 02, de 

maneira detalhada, o histórico de formação do MAES. Este foi também instituído pelo 

poder público, em época similar, mas com ocorrências diversas daquelas que sucederam 

no processo de implementação do MAMAM, decorrido em função de uma ação 

governamental, mais especificamente, devido à sensibilidade dos dirigentes em questão.  

 

Outro dado importante é que no caso do MAMAM e de outros citados, o museu é criado 

em homenagem a um grande mecenas da cidade e com um acervo formado por diversos 

artistas modernos e contemporâneos. No caso do MAES, o acervo foi constituído 

basicamente a partir da coleção do artista Dionísio Del Santo, que dá nome ao museu, e 

realizou a exposição inaugural da instituição, mas o uso e tratamento deste acervo ainda 

são objeto de indefinição. 
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1.2 O Museu de Arte do Espírito Santo – Um breve histórico 

 

            O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo – MAES é um órgão 

público, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do ES. 

O prédio do MAES foi construído em 1925, durante o governo Florentino Avidos. Seu 

prédio é externamente caracterizado pelo estilo eclético e tem projeto assinado pelo 

arquiteto tchecoslovaco Joseph Pitilick, com destinação inicial para ser a sede dos 

―Serviços de Melhoramentos de Vitória, órgão responsável pelo planejamento 

urbanístico da cidade. Posteriormente acolheu várias instituições públicas estaduais. Foi 

tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983, e cedido ao Departamento 

Estadual de Cultura (DEC) em 1987, visando à instalação de um museu de arte, uma 

antiga reivindicação dos artistas plásticos e intelectuais capixabas pela necessidade de 

espaço físico para mostrar seus trabalhos
11

. 

            As obras de recuperação e de adequação museológica tiveram projeto assinado 

pelo curador Paulo Herkenhoff e pela museóloga Margareth de Moraes, que foram 

contratados pelo governador Albuíno Azeredo (1991/1995) para planejarem a instituição 

e pô-la em funcionamento. 

 Capixaba, Herkenhoff morava há muitos anos no Rio de Janeiro e atuava como crítico 

de arte. Foi curador do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), da Fundação 

Eva Klabin Rapaport, da 9ª Documenta de Kassel, da 24ª Bienal de São Paulo e até 

janeiro de 2006 dirigiu o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Margareth 

Moraes à época era chefe do Departamento de Museologia do Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, tendo no seu currículo a restauração do prédio e da estrutura 

museológica do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, depois do incêndio. 

            As obras de recuperação do prédio foram iniciadas em 1992. Em 1993, foram 

interrompidas por escassez de recursos e retomadas em 1994. Mas por que o governo 

escolheu esse prédio?  

__________ 

11 Retirada do site oficial do MAES. Disponível em www.secult.es.gov.br. Texto escrito pela autora da 

dissertação 

http://www.secult.es.gov.br/
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            Em uma entrevista dada ao jornal A Gazeta, de 16 de Julho de 1995, perguntado 

sobre o seu envolvimento na implantação do museu desde 88, Herkenhoff disse que  

 

[...] a escolha do prédio se deu quase sem alternativas. Era o prédio que o governo 

tinha, que podia se adaptar para criar um corredor cultural em Vitória. A idéia é 

fazer um museu simples: sem grandes luxos e com recursos tecnológicos mínimos. 

Para a cidade, é a possibilidade de um espaço que se articule com o circuito 

nacional de arte [...] 

 

            Neste momento, o centro de Vitória ainda concentrava um grande e diversificado 

número de instituições públicas de prestação de serviços à sociedade: legislativo, 

judiciário e infra-estrutura; no entanto, os interesses e as atividades de diversos 

segmentos iam se direcionando para a região norte da cidade, compreendendo os bairros 

da Praia do Canto, Bento Ferreira, Enseada do Suá, Jardim da Penha e Jardim Camburi. 

Alguns fatos importantes começaram a marcar esse processo de esvaziamento que o 

Centro começou a ter. Em outubro de 1987, ocorreu a transferência do Palácio do Café, 

sede do Centro de Comércio de Café de Vitória, do centro de Vitória para um novo 

prédio na Enseada do Suá. Em junho de 1993, aconteceu a inauguração do Shopping 

Vitória, na Enseada do Suá. Essas ocorrências introduziram uma alteração do Centro 

como espaço principal dos poderes político e econômico, perdendo seu valor físico e 

simbólico com a criação de novos centros de importância econômica, política e cultural 

na capital. Nessa época, aliás, discutia-se o porquê de uma série de projetos culturais, 

como museus e teatros, não saírem do papel, enquanto outros concluídos aguardavam 

sua inauguração, como o Museu de Arte Sacra, a Galeria Mac e o Teatro da 

Universidade Federal do Espírito Santo, o que demonstrava que, à época, pensava-se na 

estruturação de um circuito cultural voltado para o centro. 

            No ano de 1994, Paulo Herkenhoff vinha ao estado para discutir com os 

arquitetos responsáveis pela restauração do prédio do museu as mudanças físicas 

previstas na estrutura do prédio. Nesse mesmo ano, a chefe de Divisão de Artes Visuais 

do DEC, Maria Helena Lindemberg, afirmou que na primeira quinzena de dezembro, 

terminariam as obras de restauração do prédio. Em uma entrevista dada ao jornal A 

Gazeta, de 30 de outubro de 1994, ela declarou que ―[...] a instalação do museu 
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dependerá de autorização do futuro governador, sendo necessário mais três ou quatro 

meses para inauguração do espaço [...]‖.  

            Os anos foram se passando e o desejo de que um Museu de Artes plásticas se 

tornasse uma realidade era o sonho de todo artista capixaba. No dia oito de maio de 

1998, data comemorativa do Dia Nacional dos Artistas Plásticos, artistas locais 

visitaram o prédio fechado a fim de chamarem atenção para o tanto que o Estado estava 

perdendo em termos de cultura ao não inaugurar o espaço. 

            ―Foi com o conjunto de obras da coleção particular do artista Dionísio Del Santo 

que teve início o acervo do MAES. O artista doou ao Museu suas obras preferidas, já 

exibidas em exposições retrospectivas realizadas em vários museus brasileiros. A 

formação do acervo do Museu de Arte do Espírito Santo teve então início com a doação 

do conjunto de 75 (setenta e cinco) obras – divididas entre 10 (dez) desenhos, 27 (vinte 

e sete) serigrafias, 11 (onze) xilografias e 27 (vinte e sete) pinturas - que foram expostas 

por ocasião da inauguração do espaço como museu em dezembro de 1998. A partir do 

processo de aquisição de obras da artista plástica Nice Nascimento em 1999, o acervo 

cresceu em número de bens e passou a receber obras já pertencentes ao patrimônio do 

Estado, como no caso das esculturas e múltiplos de Maurício Salgueiro, doados para o 

Departamento Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo em 1994‖
12

.  

            Em 1999, o Museu passou a chamar-se Museu de Arte do Espírito Santo 

―Dionísio Del Santo‖, por meio de projeto de lei aprovado pela Assembléia Legislativa, 

e encaminhado pela Secretaria Estadual de Cultura. 

            Atualmente, o MAES possui área expositiva com seis salas e hall, totalizando 

130 metros de paredes, distribuídos em dois pisos, com piso de concreto e pé direito de 

3,90 metros no andar superior e 3,60 metros no térreo.  

 

 

 

 

__________ 

12 Op.cit. nota 11 
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Conta ainda com um auditório, Biblioteca aberta ao público com títulos na área de artes 

plásticas, patrimônio e museologia, constando de livros, revistas, convites, catálogos, 

vídeos, DVDs e fotografias. Recebe exposições nacionais e internacionais, mas 

apresenta ainda problemas do ponto de vista institucional, de gestão museológica e de 

sua estruturação funcional, reflexo da instabilidade que o museu sofreu e sofre por conta 

das mudanças de governo e perfis de gestão. Como exemplo, podemos citar o fato de o 

museu não ter desenvolvido e não desenvolver de maneira sistemática atividades de 

pesquisa, não possuir um corpo funcional adequado (sem museólogo) e não investir no 

tratamento de seu acervo (conservação e restauração), apesar do tombamento da coleção 

do artista no ano de 2009. Essas questões foram mais aprofundadas no capítulo final 

deste estudo, e teve como embasamento uma pesquisa documental e relatos importantes 

que irão subsidiar uma análise crítica da instituição.  

 

 

1.3  - O artista Dionísio Del Santo na coleção do MAES 

 

            O artista que dá nome ao museu nasceu em Colatina, interior do estado do 

Espírito Santo no ano de 1925. Foi pintor, desenhista e gravador. No ano de 1946, 

transferiu-se para o Rio de Janeiro iniciando seus estudos em desenho. Tinha o desejo de 

no Rio aprender pintura e trabalhar em ateliês. Pouco depois de chegar ao Rio, Del 

Santo, matriculou-se em um curso livre ministrado por Cândido Portinari, no Liceu de 

Artes e Ofícios, com quem desenvolveu uma estreita amizade. Também cursou modelo 

vivo na Associação Brasileira de Desenho, onde se aproximou de outros jovens artistas 

como Ivan Serpa, Silvio Teles, Inimá de Paula e outros. Após esse momento, passa a 

estabelecer contato com grandes artistas e a desenvolver uma técnica própria, através da 

serigrafia, adotando um estilo não-figurativo geométrico em suas composições. Foi, 

sobretudo nessa técnica que se destacou no panorama da arte brasileira da segunda 

metade do século XX. Ganhou vários prêmios e participou de diversas exposições, 

dentre elas a retrospectiva de 1974 a 1989, na Bolsa de Arte do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, e a mostra "Impressões Cariocas", em 1995, no Museu de Arte Moderna, do Rio 

de Janeiro. Estas o consagraram definitivamente no cenário da arte da serigrafia como 



31 

 

um dos mais importantes artistas brasileiros. Seus quadros passaram a receber 

excelentes cotações no disputado mercado do eixo Rio/São Paulo
13.

   

            Dionísio Del Santo (...) aproximou-se do Concretismo nos anos 60. Quase 

à maneira de um puzzle, ele arma mundos fantasiosos valendo-se de formas 

geométricas distribuídas com precisão no espaço. Fundem-se a elas equilibradas 

dosagens de cor contrastante. Entretanto foi, sobretudo através de um trabalho 

exaustivo na serigrafia, explorada em suas intrínsecas disponibilidades, que Del 

Santo tem alcançado repercussão para a sua obra (ZANINI, 1983) 
14

. 

            Almerinda Lopes, em um catálogo da exposição retrospectiva comemorativa dos 

dez anos de inauguração do Museu de Arte do Espírito Santo em 2009, fez a seguinte 

observação sobre o artista:  

 Como pintor, considerava-se modesto, e dizia que a missão do pintor era o de 

procurar elevar o nível cultural de um povo transportando-o a esferas e novas 

belezas emocionais. 

 

              No mesmo catálogo, a autora relatou também: 

Por sua obra gráfica, o artista obteve em vida reconhecimento deferência da crítica, 

que a avaliou como uma das mais coerentes e consistentes entre os artistas 

brasileiros... Essa produção circulou pouco, o que a tornaria conhecida apenas por 

um restrito grupo de colecionadores, artistas e especialistas...  e por não ter sido, até 

o momento devidamente estudada e avaliada, não encontrou, ainda, o lugar que lhe 

compete no âmbito do modernismo brasileiro. (trecho de texto do catálogo 

exposição Dionísio Del Santo – Almerinda Lopes, p.31 -2009). 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

13 As informações da vida e obra de Dionísio Del Santo foram extraídas do site oficial do Instituto Itaú Cultural. 

Disponível em www.itaucultural.org.br. 

14 Disponível em Enciclopédia de Artes Visuais do Itau Cultural. Disponível em www.itaucultural.org.br. 

http://www.itaucultural.org.br/
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   Em 1998, quando estavam sendo finalizadas as obras do Museu de Arte, Dionísio 

foi ao Espírito Santo e manifestou o interesse de doar seu acervo particular ao Governo do 

Estado. O MAES foi inaugurado em dezembro de 1998 e o artista faleceu no mês de janeiro 

de 1999, passando sua coleção a fazer parte do acervo do museu. Nesse mesmo ano, a 

Secretaria Estadual de Cultura, por meio do então deputado Gil Vicente solicitou ao Palácio 

de governo que fosse encaminhado à Assembléia Legislativa um Projeto de Lei denominando 

"Museu de Arte do Espírito Santo — Dionísio Del Santo". O projeto foi enviado, apreciado, 

votado e aprovado.  

            Passados pouco mais de 10 anos de sua morte, Dionísio del Santo, ainda 

permanece um artista para poucos, mesmo tendo falecido em 1999, aos 74 anos de 

idade, é ―menos falado do que mereceria‖, enfatiza Olívio Tavares de Araujo. ―Um 

mestre de seu ofício, em plena capacidade criadora‖, escreveu José Roberto Teixeira 

Leite. (trechos extraídos do texto para exposição Dionísio Del Santo – ―Mais da Justa 

Visibilidade‖- Maio 2010).  

           O renomado artista, Cildo Meireles quando do anúncio de sua morte dizia-se 

―orgulhoso de guardar como relíquias os adesivos impressos por Dionísio Del Santo, 

entre 1969 e 1970, para as garrafas de Coca-Cola de suas inserções em circuitos 

ideológicos‖. 

            Frederico Morais também explicou Dionísio Del Santo:  

 

Creio que só é verdadeiramente artista, aquele que cria seu próprio vocabulário, 

transformando-o, em seguida, em linguagem. Este vocabulário – metáforas 

plásticas –, ao mesmo tempo em que identifica e dá coesão à obra, definindo a 

marca de seu autor, permite combinações e variações quase ilimitadas. Como 

Léger, Mondrian, Torres-García, Herbin, como os brasileiros Volpi e Rubem 

Valentim, todos construtivos, Dionísio criou seu próprio vocabulário (...). Mas 

como todo verdadeiro criador, Dionísio reduz esses elementos vividos em signos 

plásticos, isto é, universaliza-os, e com eles vem criando, há várias décadas, um 

diálogo ininterrupto entre cor e estrutura. (Texto para exposição Dionísio Del Santo 

– ―Mais da Justa Visibilidade‖- Maio 2010).   
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            A história parece ainda não reconhecer a grandiosidade do artista, e até mesmo o 

próprio MAES ainda não encontrou a maneira justa de tornar conhecido e reconhecido o 

artista que foi e é Dionísio Del Santo. O museu que homenageia seu artista e detém a 

mais importante coleção no Brasil ainda não descobriu um foco para a discussão e 

apresentação desse acervo. Desde sua inauguração, o MAES, através de suas variadas 

gestões, priorizou o acervo do artista e sua abordagem de diferentes maneiras, chegando 

a ser questionado se o museu não deveria ser somente Museu de Arte do Espírito Santo, 

tirando a referência do artista ao museu e eximindo-se da responsabilidade para com 

este acervo. Demonstrava-se, desde o momento de sua inauguração, uma tentativa da 

afirmação de um museu com identidade nacional, que pudesse receber exposições de 

porte nacional e internacional, inserindo o Espírito Santo no circuito cultural de 

exposições no Brasil, restrito à época aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Isso 

parece um tanto quanto contraditório aos propósitos de instalação de um museu de arte 

reclamado pela classe artística capixaba como um espaço para exposição de sua 

produção artística. 

            O MAES, nesse sentido, detinha um acervo representativo da cultura do Estado, 

pois ele era e é composto em quase sua totalidade por obras de artistas capixabas, a 

exemplo de Raphael Samú, Nice Nascimento e do próprio Dionísio, e ao mesmo tempo, 

desenvolveu suas atividades voltado também para uma recepção de exposições externas, 

de artistas de outros estados. Se direcionando para o acervo do Dionísio, o maior e mais 

representativo, não só pela quantidade, mas por conter obras representativas de toda sua 

produção artística (década de 1950 a 1990), essa contradição se reforçava. 

Pontualmente, foram criados espaços para exposições permanentes de suas obras. Em 

determinados momentos, criavam-se interfaces desse acervo com as exposições 

temporárias, do próprio acervo do museu ou de acervo externos.  

            Essa falta de foco para com seu acervo e de uma continuidade de suas ações 

refletiram no perfil institucional e conceitual do museu, o que influenciou também suas 

práticas de pesquisa e educação. Sem apresentar um caráter definido o museu pode se 

configurar como um espaço receptor de exposições externas, em sua maioria grandes 

exposições, de caráter itinerante, muitas vezes de perfil ―blockbuster‖, distanciando cada 

vez mais a relação da instituição museológica com seu patrimônio, com a afirmação de 

uma identidade local.  
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            Somado a isso, já se configuram no estado a existência de espaços destinados a 

uma circulação de grandes exposições de porte nacional e internacional, como o espaço 

no Palácio de governo, o Palácio Anchieta, que foi todo restaurado e adaptado para 

abrigar esse tipo de exposição e o Cais das Artes, em processo de construção.  

            Diante deste novo cenário, faz-se necessária uma análise mais profunda dos 

diversos contextos que levaram à construção do Museu de Arte do ES pelos governos, 

pelos artistas e pela sociedade. 
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Capítulo 02 - PENSANDO O MAES: A LUTA POR UM MUSEU 

 

 

2.1- O cenário artístico do ES em fins da década de 80 

 

            A construção do presente capítulo foi baseada em pesquisas em fontes 

documentais oficiais como o projeto do museu, atas, correspondências, manifestos e 

entrevistas com diversos atores participantes da implementação do projeto do MAES. A 

grande parte do material documental foi disponibilizada por uma das autoras do projeto 

do museu, Margareth Moraes. 

            No final da década de 80, o cenário artístico no Espírito Santo era de certa 

movimentação. Nesta época, existiam algumas galerias no estado, entre as quais 

podemos citar a Itaú Galeria com um perfil voltado para a arte contemporânea, e a 

Galeria Usina, que na época realizou eventos com alguns artistas em alta no Rio e em 

São Paulo, incluindo artistas da Geração 80, oriundos do Parque Laje. Além destas, 

tivemos a Galeria de Arte e Pesquisa e o Espaço Universitário da Universidade Federal 

do Espírito Santo-UFES, a Galeria Álvaro Conde, pertencente à estrutura da Secretaria 

Estadual de Educação, a Galeria Homero Massena, da Secretaria Estadual de Cultura, e 

o Espaço de Arte da ESCELSA no Centro da Praia.  

 

            No ano de 1989, o Centro de Artes da UFES passou a promover anualmente, o 

Festival de Verão de Nova Almeida, que se tornou um referencial para o estudante de 

artes, tanto no que se refere à teoria e história da arte quanto à prática artística. No 

Festival aconteceram importantes intercâmbios entre os artistas locais com os de outros 

estados principalmente artistas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, como Karen 

Lambretch, Marco Tulio Resende e Marcos Coelho Benjamin.  

            Já nos anos 90, foram inauguradas a Galeria Xerox e o Centro Cultural do 

Palácio do Café. Apesar da aparente variedade de espaços culturais no estado, de 

alguma maneira tudo era realizado em sua maioria com pouco apoio, sem estrutura e 

oferecendo pouca visibilidade à arte que era produzida no Espírito Santo e no Brasil. 

Faltava ao estado um espaço de representação, apresentação e preservação da produção 

dos seus artistas e um local de intercâmbio e circulação da arte produzida nacional e 

internacionalmente. 
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            Na mesma década também foi fundado o Sindicato dos Artistas Plásticos do 

Espírito Santo. O Sindicato surgiu com intuito reivindicativo, na busca de espaço e 

valorização da classe artística, principalmente junto ao poder público. No final dos anos 

80 e início dos 90, o governo do Espírito Santo mostrou-se refratário a assumir atitudes 

relacionadas com a cultura. Quando o novo governador, Max Mauro (PDT), assumiu, 

houve, segundo relatos de alguns entrevistados, uma desvalorização da cultura como 

política de estado, anteriormente desenvolvida pelo governo Camata (PMDB). 

            Para melhor situar este contexto, é importante apresentar o cenário político da 

época a fim de desenhar o momento em que o projeto do MAES foi pensado, bem como 

o início da participação popular com o advento dos movimentos populares, já sendo o 

Sindicato dos Artistas Plásticos um representativo e importante movimento de classe e 

participação popular. 

 

            A eleição para escolha do candidato Max Mauro para concorrer ao governo 

estadual pelo PDT foi extremamente acirrada. De um lado, estava o então Deputado 

Federal Max Freitas Mauro, que naturalmente seria candidato do partido pelo acordo 

feito com o grupo de Gerson Camata em 1982. De outro, o Senador José Ignácio 

Ferreira, que não abria mão de sua candidatura. Iniciadas as articulações, o cenário se 

mostrava mais favorável a Ignácio, que tinha o apoio do Palácio Anchieta, ocupado pelo 

governador José Moraes e do ex-governador Gerson Camata, figura com grande 

prestígio e popularidade. Já Max Mauro, tinha o apoio de vários prefeitos, num 

movimento que congregava outros 23 chefes municipais, e era o preferido das bases do 

PMDB, pois era visto como a principal figura progressista do partido (PEREIRA, 2004). 

           Apesar de várias lideranças do PMDB afirmarem que esse tipo de disputa era 

saudável e natural, os saldos para o partido não foram nada favoráveis. Em convenção 

bastante tumultuada, Max Mauro conseguiu garantir a sua candidatura com 169 votos, 

apesar da oposição de Camata, que chegou a pedir votos abertamente para o outro pré-

candidato, José Ignácio, que ficou com 113 votos. No mesmo evento, o ex-governador 

Gerson Camata foi vaiado no momento em que ia discursar e respondeu de maneira 

extremamente irritada, episódio em que foi, inclusive, agredido por correligionários de 

Mauro, descontentes com o apoio dado pelo ex-governador a José Ignácio. 
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            Depois da ocorrência, o PMDB encontrou muitas dificuldades para restabelecer 

a unidade partidária. Gerson Camata chegou a condicionar o seu apoio à candidatura 

Max a um pedido de desculpas, pois se considerava expulso do partido em vista dos 

incidentes ocorridos na convenção. A união partidária só parece ter sido parcialmente 

alcançada a posteriori, com a formação, a partir de consenso, das chapas que iriam 

concorrer para o senado e câmara federal.  

            Paralelo a isso, um novo contexto de mobilização da sociedade civil, impondo 

novas questões e novas práticas políticas, deixava suas marcas na Constituição de 1988 

com a conquista de vários direitos sociais. Dentre as conquistas, a nova Constituição, 

conhecida como ―Constituição Cidadã‖, instituiu diversos mecanismos de participação 

direta ou semidireta, como complemento à democracia representativa, permitindo novos 

espaços de legitimação da atuação dos sujeitos, de seus interesses e conflitos (REVISTA 

IDÉIAS, 1998). A partir de finais dos anos 80, configura-se um novo cenário 

associativista no país com o envolvimento de atores da sociedade civil na construção de 

espaços públicos, tais como, os Conselhos Populares, Conselhos Gestores, ONGs, 

Orçamentos Participativos, etc. (ALVAREZ & DAGNINO, 1995).  

 

No caso do Espírito Santo, e mais precisamente do município de Vitória, era 

consolidada a participação das associações de bairro e movimentos populares como o 

Conselho Popular de Vitória – CPV e outros. Os conselhos populares foram formados 

no final dos anos 80 em várias cidades brasileiras e foram construídos principalmente 

pelos movimentos populares para estabelecer relações de negociações com o poder 

público. No caso da cidade de Vitória/ES o Conselho Popular foi criado com o intuito 

de unificar o movimento popular e reforçar a luta por melhoria da qualidade de vida nos 

bairros. O movimento foi criado com o objetivo de aglutinar e incentivar a criação das 

associações de bairro e fortalecer a luta por melhoria das condições de vida nos bairros. 

O contexto de sua criação nos anos 80, no auge do associativismo, contribuiu para uma 

mudança substancial no relacionamento do movimento popular com o poder público por 

assumirem uma postura combativa e de oposição à política clientelística e 

patrimonialista do governo local. Neste período buscou direcionar as lutas políticas e  

fortalecer os movimentos articulando  ações para melhoria da qualidade de vida.  

(CARLOS, 2003).   
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Nessa onda do associativismo e o fato do Espírito Santo não possuir um museu de artes, 

fez com que um grupo dentro da universidade se manifestasse e criasse o Sindicato dos 

Artistas Plásticas.  

            O Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Espirito Santo - 

SINDIAPPES, teve origem na Associação dos Artistas Plásticos Profissionais do 

Espirito Santo – AAPPES, fundada por um grupo de artistas capixabas, em 1979, 

incentivados pelo artista plástico paulista, Loio-Pérsio, que realizava, então, uma 

exposição individual em Vitória, na Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal 

do Espírito Santo - UFES. Dentre outros, participaram da fundação da AAPPES Carlos 

Chenier, Ivanilde Brunow e Maria Helena Lindenberg. (fonte: site oficial do 

SINDIAPPES). 

Neste mesmo momento, iniciam-se as discussões para implementação de um museu no 

Estado e o sindicato passa a ter uma atuação constante. Em entrevista, o artista Celso 

Adolfo, um de seus fundadores, conta um pouco como isso aconteceu. 

 

Desde a implantação do Sindicato, passei a atuar nas convocações para a fundação 

do museu. Em 95, passo a ser presidente do SINDIAPPES, quando o prédio já 

estava sendo restaurado e reivindicamos a contratação de Paulo Herkenhoff e 

Margareth de Moraes para desenvolverem o projeto do museu. 

(ADOLFO – entrevista enviada por email em 22 de fevereiro de 2011)  

 

            Todo esse cenário, fez com que um grupo se movimentasse em torno da criação 

de um museu de arte para o estado, que se arrastou por cerca de 10 anos até a sua 

inauguração. 

 

 

2.2. O projeto do MAES e a longa espera  

 

            As primeiras discussões para implementação de um museu de artes no Estado do 

Espírito Santo surgiram no ano de 1988, por um grupo conduzido pela então 

coordenadora da Galeria de Arte Álvaro Conde do antigo Departamento Estadual de 

Cultura - DEC, Ivanilde Brunow.  
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            Na época, o então Secretário de Educação e Cultura, José Eugênio Vieira 

apoiava a iniciativa de se criar um museu para o Estado. Sendo assim, em agosto de 

1988, o secretário, sensibilizado com a precariedade dos espaços para exposição de artes 

existentes em Vitória e com a ausência de um museu para preservar e divulgar, não só a 

arte capixaba, mas a brasileira em geral, solicitou a Ivanilde Brunow a apresentação de 

um anteprojeto que mostrasse o espaço. Com a colaboração de Maria Helena 

Lindenberg e Tereza Norma Tommasi, professoras do Centro de Artes da Universidade 

Federal do Espírito Santo, o projeto inicial previa que o museu teria como sede o 

pavimento térreo de prédio que seria construído anexo a Secretaria Estadual de 

Educação - SEDU pela Delegacia Regional do MEC. Em vista da contenção de verbas 

do MEC, a Delegacia Regional não teve condições de levar o projeto adiante. José 

Eugênio propôs então que se alugasse um imóvel, mas temendo o problema de 

descontinuidade que um imóvel alugado poderia gerar, o processo foi suspenso 

temporariamente. 

 

            No ano de 1990, um grupo de artistas ressentidos com a falta de um museu em 

Vitória decidiu-se pela realização de reuniões para discutir o assunto, sendo a primeira 

realizada pela SEDU, no dia 04 de abril de 1990 com a presença de inúmeros artistas 

plásticos como Joyce Brandão, Antônio Aristides Dutra, Marco Antonio Oliveira, Celso 

Adolfo Ramos, Nilson Fanini, Mara Perpétua, Fátima Nader, Lando Faria, José Augusto 

Loureiro, Margareth Mattos, Lincoln Guimarães, Tânia Calazans, Gilca Flores, Ronaldo 

Mateus, Maria Helena Lindenberg, Ivanilde Brunow, Olívia Nogueira, Rômulo 

Cardoso, Eny Zoppelari, Lecy Flores e ao final da reunião, com a presença dos então 

deputados Paulo Hartung (PSDB) e José Eugênio Vieira (PMDB). Nesta reunião foram 

discutidos os métodos a serem utilizados para a viabilização do museu, sendo o fato 

noticiado pela imprensa. A nota dizia: 

 

A classe artística está se mobilizando em torno da criação de um museu de artes 

visuais em Vitória. Na última quarta-feira, um grupo de artistas, se reuniu na SEDU 

com o Secretário de Educação, José Eugênio, que apóia o movimento para debater 

uma forma de viabilizar o projeto. 

(Jornal A Gazeta – Coluna Victor Hugo de 08 de abril de 1990) 

 

            Posteriormente, foram realizadas mais três reuniões para redação do Manifesto 

dos Artistas Plásticos que seria dirigido às autoridades, empresas e pessoas ligadas à 
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cultura além de se planejar a estrutura do museu. O manifesto teve seu primeiro 

documento rascunhado à mão e redigido por Maria Helena Lindenberg. O documento na 

íntegra dizia: 

 

A independência e afirmação da potencialidade de um povo se fazem através de sua 

capacidade de criar as possibilidades do bem estar coletivo tanto físico quanto 

mental. As manifestações artísticas ocupam lugar especial neste contexto e, através 

dos seus artistas uma nação demonstra sua vitalidade criativa, destaca suas origens, 

sua cultura, enfim, se afirma como povo, com civilização específica de determinada 

região do planeta. É natural no ser humano o desejo de documentar essas 

manifestações, analisá-las e reuni-las, formando o seu acervo cultural, para que ele 

não se perca no esquecimento. O Espírito Santo, como pólo fomentador de cultura, 

berço de grandes artistas das mais variadas tendências que enriqueceram a 

produção artística nacional, precisam urgentemente demonstrar que sabe valorizar a 

arte brasileira, especialmente a que aqui se produz e para tanto, nós artistas 

propomos a criação de um museu de artes plásticas em Vitória, dinâmico e 

educativo. Queremos registrar e discutir essa imensa potencialidade capixaba a 

exemplo de outros estados brasileiros que sabem muito bem valorizar seus artistas. 

Nesta empreitada, a classe artística independentemente de tendências estéticas, une-

se em torno de um objetivo comum. 

Sabemos que os conceitos modernos de um museu nada tem a ver com um 

depositário de coisas antigas, mas destina-se hoje principalmente, à educação 

informal da população em geral e a elevação do seu nível cultural, com o 

consciente aumento de exigência e originalidade da produção. Sabemos que é 

importante a construção de um espaço amplo, acessível à população em geral, e que 

é vital o apoio de órgãos públicos e empresas privadas e todos aqueles que 

considerem a arte como manifestação preponderante do homem. 

Dirigimos este manifesto, portanto, a todos os que desejam valorizar a cultura 

capixaba para que não continuemos a ser os eternos invejosos admiradores do que 

fazem os nossos vizinhos. Estamos prontos para empreender todas as ações que 

viabilizem a criação e instalação do MAPES, dentro das normas mais atualizadas 

possíveis, eficiente, dinâmico, polarizador e educativo. 

(Transcrição de carta- manifesto dos artistas plásticos produzido em 1990). 

 

            Após esta carta - manifesto, em 18 de abril de 1990, o secretário José Eugênio 

Vieira, na presença de vários artistas comunicou que havia decidido destinar o prédio 

público, de estilo neoclássico da antiga Secretaria de Administração, situado na 

confluência da Avenida Jerônimo Monteiro e Rua Barão de Itapemirim, no centro de 
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Vitória, para a sede do Museu, após negociação com o então diretor do DEC, Maurício 

Silva. Confiantes no pronunciamento do Senhor Secretário, os presentes decidiram 

suspender o lançamento do manifesto naquele momento. 

           Na mesma ocasião, Maria Helena Lindenberg foi autorizada a entrar em contato 

com Paulo Herkenhoff, artista plástico e crítico de arte, natural de Cachoeiro de 

Itapemirim, que no momento coordenava o Seminário sobre exposições internacionais e 

os países anfitriões, na 44ª Bienal de Veneza.  

 

            No dia 24 de abril de 1990, com a presença do diretor do DEC, Maurício Silva, 

ficou decidida a vinda de Paulo Herkenhoff e a então museóloga do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, Margareth Moraes.Na visita, os dois estudariam 

possibilidades e a viabilidade da implantação de um museu em Vitória, no prédio 

definido pelo secretário José Eugênio. (ata de reunião realizada para apresentação do 

projeto do MAES transcrita por Ivanilde Brunow, 1990. Disponível através de 

Margareth de Moraes). 

 

            Para os estudos preliminares, ambos solicitaram a remessa de planta baixa do 

prédio, listagem dos acervos do palácio do governo, DEC, SEDU, Assembleia Legisla 

tiva, UFES e Porto de Vitória, além de outros detentores de acervos bem como o 

levantamento de empresas e pessoas influentes, que pudessem apoiar a criação e 

manutenção do museu.  

 

            Paulo e Margareth cumpriram agenda nos dias 02 e 03 de maio de 1990. No dia 

02 de maio visitaram o prédio da Avenida Jerônimo Monteiro com a arquiteta Clemir 

Pella Meneghel e Lando Faria do antigo DEC, Ivanilde Brunow da SEDU, Tereza 

Norma Tommasi da UFES e os artistas Atílio Gomes e Maria Helena Lindenberg. Após 

visita ao prédio, fizeram reunião com o mesmo grupo, onde discutiram o acervo do 

museu, levantamento de empresas apoiadoras com salas especiais e um estudo de 

adaptação arquitetônica. 

            Segundo o documento encontrado, produzido por Ivanilde Brunow no ano de 

1990, o estudo inicial previa:  

1º piso- Entrada do prédio: sala de esculturas. Calçada em frente ao prédio – escultura 

em aço gigante, do artista Franz Weissman; painel gigante de Tomie Othake nos vãos 
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que têm parede cega por trás do museu; portaria; reserva técnica; sala de montagem; 

administração; com cantina e banheiros, sala de obras sobre papel, biblioteca e arquivo 

(3000 a 5000 títulos específicos); sala experimental neutra (caixa branca). 2º piso – sala 

dos acadêmicos; duas salas dos contemporâneos; sala dos primitivos; videoteca e 

auditório (com vídeos de arte, educativos e assuntos gerais); banheiros. 

Foram previstas também a instalação de sistema de exaustão e de ventilação devido aos 

problemas técnicos para refrigeração, e também sugerido fechar a Rua Barão de 

Itapemirim, transformando-a em rua de pedestres para possibilitar a ligação com o 

Teatro Carlos Gomes, criando uma espécie de corredor cultural. 

            Como sugestão de empresas que seriam responsáveis por salas específicas do 

museu estavam a CST ou Vale (sala de esculturas), Aracruz Celulose (papel), 

Braspérola (tela), Rede Gazeta (vídeo). Na reunião também foi decidido que seria 

montada uma Comissão de seleção do acervo formada por integrantes do Espírito Santo 

e especialistas de outros estados. A seleção deveria ser rígida para escolha de boas 

obras, mesmo que fossem poucas, prezando pela alta qualidade do museu a ser criado. 

            A equipe do museu deveria ser formada em sua maioria por meio de concurso 

público, contemplando além do diretor, um curador, museólogo, técnico em educação, 

bibliotecário/arquivista, eletricista, montador, digitadores, serventes, porteiro, vigilantes. 

 

            Nesta visita ao Espírito Santo, também se reuniram com o Secretário de 

Educação, o diretor do DEC Lando Faria, Ivanilde Brunow, Maria Helena Lindenberg, 

Antonio Aristides Dutra, José Augusto Loureiro, Atílio Gomes, Clemir Pella Meneghel, 

Tereza Norma Tommasi, Joyce Brandão, Nilson Fanini, Mara Perpétua, Clélia Soares, 

Nortton Dantas e Alcione Dias. 

  

         Na ocasião, foi apresentada e logo descartada a possibilidade de se colocar no 

mesmo prédio do museu as divisões de Folclore e Memória do DEC devido ao pequeno 

espaço do mesmo. Maurício Silva apresentou outras possibilidades de prédio para 

receber o museu, sendo um deles na Avenida República e outro no Centro Cultural 

Carmélia, ambos no centro de Vitória.  

Ainda no dia 03 de maio, foram visitados o Palácio do Governo, a Assembleia 

Legislativa e a sede do DEC para verificação de acervos possíveis. Foram ainda 

contatados o artista Ronaldo Barbosa, José Augusto Rosetti, da Aracruz Celulose, Maria 
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Alice Lindenberg, da Rede Gazeta e o empresário Márcio Espíndula, que se 

interessaram em participar do projeto. 

            Paulo Herkenhoff propôs na visita, que em sua próxima agenda em Vitória, fosse 

providenciado um encontro com empresários que demonstrassem interesse no museu. O 

Estado e as empresas que assumissem a implantação do museu deveriam considerá-lo 

como um espaço de visibilidade para suas empresas. 

            Em 23 de agosto de 1990, em uma reunião realizada com técnicos do DEC, foi 

discutido orçamento para recuperação do prédio, que ficaria em 25 milhões de cruzados 

novos e a instalação do museu em 60 milhões de cruzados novos. Foi apresentado que o 

Estado não teria condições de arcar com estes custos, já se demonstrando que deveria 

ser pensado um projeto para um museu mais simples. Se os custos para o projeto fossem 

divididos com empresas tanto na execução quanto na gestão, o projeto do museu seria 

imediatamente iniciado. 

            O projeto arquitetônico do Museu de Artes Plásticas do Espírito Santo (MAPES) 

ficou pronto no final de março de 1991, quando as arquitetas Clemir Regina Pella 

Meneghel e Maria Cristina Duarte, entregaram ao DEC o projeto de adaptação de 

restauração do prédio do Museu. 

            Em junho de 1992 o DEC solicitou a Paulo Herkenhoff o envio do currículo e 

documentação comprobatória de notória especialização na área para implantação de 

museus, objetivando a dispensa de licitação, possível neste caso. 

            Em setembro de 1992 tiveram início as obras de adaptação e restauração do 

prédio, pela empresa Real Engenharia com previsão inicial de conclusão em seis meses. 

No mesmo ano, em novembro, é apresentada ao DEC a proposta de assessoria e 

consultoria de Paulo Herkenhoff e Margareth Moraes. Em 1993, foi sugerida a criação 

de uma comissão de instalação do Museu de Artes Plásticas do Espírito Santo, que teria 

como atribuições e competências principais acompanhar todo o processo de restauro e 

reforma do prédio do museu, avaliar e orientar a aquisição e empréstimo de acervos de 

obras para compor aquele espaço, e elaborar a programação de inauguração, entre 

outros. Integrariam a comissão os representantes de diversas áreas e segmentos sociais: 

DEC, Conselho Estadual de Cultura, UFES, artistas plásticos, jornalistas, empresários, 

representantes da sociedade civil e os autores do projeto. Os membros da comissão 

seriam escolhidos pelo governador do Estado.  
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            Ainda neste mesmo ano, Maria Helena Lindenberg encaminhou carta aos autores 

do projeto sugerindo que eles participassem da Comissão, e enfatizou que gostaria de 

fazer uma solenidade para a assinatura do decreto de criação da Comissão e aproveitar 

para apresentar aos convidados presentes o projeto do museu. Isto não aconteceu. 

            Somente em abril de 1994, quando quase dois anos já tinham se passado, é que 

foram assinados os contratos com os dois. Imediatamente os trabalhos foram retomados. 

Neste tempo as obras de restauro e adaptação do prédio também ficaram paradas, sendo 

reiniciadas somente em outubro de 1994, alegando-se interrupção por falta de verbas. 

            Em 31 de dezembro de 1994 é realizada a inauguração das obras de restauração 

do prédio pelo governador Albuíno Azeredo. Na verdade, foi inaugurada uma obra não 

concluída, sob a alegação de dificuldade na aquisição de alguns equipamentos. Fato 

interessante é que este era exatamente o último dia de seu governo, o que deu a 

impressão na época de que a inauguração tinha tido muito mais motivações políticas do 

que culturais. O foco parecia estar mais direcionado para o ato de inaugurar o primeiro 

museu de artes plásticas do Estado, do que de fato, para o interesse de poder oferecer à 

população um prédio restaurado para abrigar um museu de arte.  

            Neste mesmo mês, em artigo escrito pelo museólogo e historiador da UFES, 

Sebastião Pimentel, denominado ―O espaço museu no Estado do Espírito Santo‖, foi 

feita uma descrição dos museus existentes no Estado, no qual foi apresentado um quadro 

alarmante da grande maioria dos museus: carência de profissionais qualificados, 

ausência de uma programação elaborada, funcionamento em prédios abandonados e mal 

conservados. Também foi mencionado pelo autor o movimento da Nova Museologia 

Social, o que o fez destacar que os museus estavam longe de possuir um projeto 

adequado. Seu artigo desmistificava o conceito de museu voltado para o passado, e 

defendia um espaço que fosse utilizado para o desenvolvimento de um pensamento 

crítico. O mesmo disse: 

    

Neste sentido, estamos, no meu entender, longe de concretizarmos em nossas 

instituições museológicas a chamada ―nova museologia‖ e um ―novo projeto 

pedagógico‖, que desmistifique o passado pelo passado e que leve o público a 

utilizar o museu de forma crítica, a entendê-lo relacionando-o com sua vida 

presente, pois acreditamos que é a partir da utilização dos museus e da memória 

que neles está preservada que atingiremos os seus objetivos fundamentais, que são 

fazer com que estes sejam entendidos por todos.‖ 

(PIMENTEL. Artigo O Espaço Museu no Estado do Espírito Santo. Caderno de 

Textos. Ano I. nº1. Dezembro de 1994).   
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             Em janeiro de 1995, Maria Helena Lindenberg escreveu uma carta para 

Margareth Moraes, em que dava notícias do andamento das obras do museu, e esclarecia 

que, no momento, não estava havendo muito interesse da imprensa porque o museu era 

só um prédio, apesar de já ter saído uma matéria televisiva positiva sobre ele. O 

momento político no ambiente do governo do estado era de conflito, pois os partidos do 

então governador Vitor Buaiz, o PT, e do então diretor do DEC Antônio Alaerte, o PC 

do B, estavam em atrito. Diversos boatos sobre a direção do DEC começaram a circular, 

e naquele momento não era possível obter nenhuma definição sobre o seu futuro . Dessa 

forma, o projeto do museu estava sendo comprometido, e o Sindicato dos Artistas 

Plásticos aguardava a situação se resolver para reivindicar, novamente, ao Estado a 

continuação dos trabalhos para implementação do museu e a recontratação de Paulo 

Herkenhoff e Margareth Moraes para o projeto. 

            A obra de restauração só veio a ser concluída de fato, em abril de 1995. No 

mesmo ano, em 13 de setembro foi encaminhado o projeto do Museu de Arte do 

Espírito Santo ao PRONAC, no Ministério da Cultura, tendo sido responsável pelo 

envio Maria Helena Lindenberg, que inseriu no formulário o escopo do projeto 

idealizado por Paulo Herkenhoff e Margareth de Moraes. 

            Na justificativa desse projeto, foi assinalado que a criação do Museu de Arte do 

Espírito Santo – MAES atendia a uma antiga aspiração do meio cultural do Estado do 

Espírito Santo, consciente das necessidades simbólicas e dos benefícios de uma 

instituição museológica. O MAES era planejado como uma instituição apta a 

desempenhar o papel de um equipamento educacional específico da modernidade. O 

projeto dizia também que não existia no momento qualquer outro museu de arte em 

funcionamento, e que o Espírito Santo se mantinha à margem das exposições que 

circulavam no país, tanto as mostras nacionais quanto as internacionais. A proposta era 

que o MAES fosse o maior espaço de exposição de arte no Espírito Santo, habilitando o 

estado a receber e produzir mostras de maior porte fossem estas temáticas, históricas, 

retrospectivas etc., o que colocaria Vitória no circuito nacional de exposições 

estrangeiras. Seria também um espaço de discussão e pesquisa de arte. O museu deveria 

ser visto como um equipamento complexo que exigia uma série de cuidados técnicos e 

específicos para exibição e tratamento do seu acervo.  

           No mesmo projeto foi citada uma tentativa, na década de 60, de criação de um 

Museu de Arte Moderna, que teria fracassado por falta de apoio institucional, e 
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explicava que a retomada da discussão de implantação de um museu no estado, 

ressurgiu no ano de 1988. Também foram incluídas explicações sobre o estágio em que 

se encontrava o processo de restauração de adaptação do prédio destinado a instalação 

do MAES, descrevendo o que já tinha sido feito. Constava que no andar térreo todas as 

luminárias, ar-condicionado centrais, e divisórias tinham sido instalados, e os banheiros 

apresentavam suas obras terminadas. No andar superior todas as portas blindex e 

luminárias instaladas; ar-condicionado central também, assim como as janelas com 

tratamento acústico na biblioteca, auditório/videoteca. Banheiros com instalação 

completa. 

            Os trabalhos que haviam sido realizados até o momento não eram considerados 

da melhor qualidade tanto na concepção quanto na execução. Fazia-se necessário a 

instalação completa e adequada do museu. Para tanto, era necessário contratar os 

planejadores do projeto, adquirir equipamentos e mobiliário, contratação de serviços 

gráficos para sinalização de criação de marca institucional e contratação de funcionários. 

O objetivo, portanto, era estruturar o MAES como um equipamento museológico, 

tecnicamente adequado às necessidades contemporâneas para a preservação dos bens 

culturais e exibição de obras de arte, criando uma estrutura padrão, como museu e como 

espaço cultural. 

            Tendo em vista que já haviam sido executadas as principais obras civis de 

planejamento, restauração, recuperação e adaptação do edifício, cumpria agora realizar 

pequenos acabamentos e a instalação de equipamentos técnicos necessários à finalização 

do projeto, culminando na abertura do museu à população.   

            No caso dos autores do projeto, caberia nesse momento a revisão e atualização 

do projeto conceitual do museu sob a perspectiva museológico-institucional, discutir a 

política de captação de recursos financeiros, definir políticas de segurança e controle 

ambiental, de acordo com as definições do perfil de atuação do museu. Ainda era 

necessário fazer o planejamento da política patrimonial e de ação cultural, coordenar o 

processo de definição da identidade visual e museográfica da instituição, indicar 

equipamentos especializados para a reserva técnica e expositivos, elaboração do 

regimento interno, organograma funcional, elaborar manual de procedimentos 

administrativos e técnicos e formação e treinamento de equipe técnica.  

            No cronograma físico, o projeto aconteceria em três etapas. Na primeira etapa 

seriam contratados os serviços de consultoria e assessoria, instalação dos equipamentos 
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de segurança e iluminação externa do prédio, instalação da reserva técnica, serviços 

comuns e criação da marca institucional. Na segunda etapa, instalação da 

biblioteca,auditório/videoteca. Na última etapa, seriam contratados novamente os 

serviços de consultoria e também seriam instalados os equipamentos administrativos, 

equipamentos de serviço e circulação, instalação da área de montagem, as galerias de 

exposição e confecção de material institucional e sinalização externa. 

            O projeto encaminhado ao Ministério da Cultura estava orçado em R$ 384.833, 

27, tendo como contrapartida do Estado, R$ 93.030, 20. Até aquele momento já tinham 

sido gastos pelo Estado, através do DEC, cerca de 400 mil reais, grande parte desse 

investimento foi destinada à restauração do prédio. No projeto foi apresentado um plano 

de manutenção do prédio, prevendo gastos com pessoal, despesas administrativas, 

encargos etc., até a sua inauguração, que era justamente a contrapartida apresentada pelo 

estado. 

            O projeto encaminhado também descrevia que a sigla MAES ainda era 

provisória e que a sua permanência seria discutida após a definição do perfil 

institucional do museu. Este estaria apto após a sua abertura a receber grandes mostras, 

não somente ligadas às artes plásticas, mas ao design, às artes decorativas e outras. O 

seu acervo seria pequeno, em virtude do tamanho disponível para reserva técnica. 

Inicialmente, seria composto apenas por obras de arte nacionais. 

            Paulo Herkenhoff e Margareth Moraes já tinham feito a seleção de obras 

pertencentes aos acervos da Assembleia Legislativa, Palácio Anchieta, Galeria Homero 

Massena, Galeria Álvaro Conde, Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e 

Universidade Federal, estes últimos para cessão em comodato. Já estavam destinadas 

para o museu, naquele momento, sete obras do escultor capixaba residente no Rio de 

Janeiro, Maurício Salgueiro. 

            A previsão para a exposição inaugural era de que fosse um acontecimento em 

nível nacional, dando visibilidade à instituição e demonstrado a capacidade técnica e 

institucional do museu de receber grandes acervos, sendo essa exposição definida pelo 

Conselho Diretor do museu.  

                     O Conselho Diretor, além de participar de toda a organização anual do 

museu, deveria auxiliar na captação de recursos, captação de acervos e desenvolver 

estratégias para minimizar os efeitos das mudanças de governo e perfis de gestão, 

zelando pelo cumprimento dos objetivos da instituição e pela qualidade dos serviços 
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prestados à comunidade. Foi sugerido, na época, que a equipe do museu fosse contratada 

por concurso público ou por definição dos autores do projeto, de modo a formar uma 

equipe capacitada para exercer as funções necessárias ao funcionamento do mesmo. 

            Com o museu inaugurado, a previsão do projeto era de que ele funcionasse de 

terça a domingo, em dias e horários similares aos utilizados pela maioria dos museus no 

país. Deveria realizar em média, seis eventos anuais, envolvendo exposições 

temporárias, palestras, debates, seminários, cursos, visitas guiadas, atividades educativas 

e outras, buscando sempre a integração com outros espaços culturais da cidade, 

desenvolvendo programações conjuntas. Deveria produzir exposições com curadoria 

local e em intercâmbios com outros museus no Brasil.  

Este era o perfil do museu projetado naquele momento para ser instalado no prédio e o 

escopo do projeto encaminhado ao Minc para fins de sua instalação.  

            No ano de 1996, em 28 de julho, o ministro da Cultura Francisco Weffort, 

assinou um protocolo de intenções com o Governo Estadual para a instalação do Museu 

de Arte do Espírito Santo. Porém, o convênio do projeto enviado em 1995 e descrito 

acima, ainda não havia sido assinado, pois estava sendo analisado, na época, pela 

FUNARTE. Na oportunidade, que marcava a primeira visita do ministro a Vitória,  a sua  

ida foi aproveitada para assinar outros convênios e estimular parcerias culturais. 

Participou da assinatura de convênio entre a Vale do Rio Doce e o Banco Real para 

restauração do prédio da Estação Pedro Nolasco e para a instalação do Museu 

Ferroviário, e assinou dois convênios com o governo do estado. Um deles, visava o 

custeio de uma parte do restauro do próprio Palácio. Outro para restauração de dois 

altares laterais e do altar-mor da Igreja Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta, além 

do protocolo de intenções citado acima. Em entrevista para o Jornal A Gazeta, Weffort 

justificava a demora na realização dessas parcerias com o governo estadual, mas dizia 

que o momento era muito favorável. Palavras do ministro: 

   

Cada projeto exige uma série de documentos que podem chegar em tempo ou não. 

O que eu posso garantir é que o Ministério não tem hoje nenhuma dificuldade de 

orçamento. Nem qualquer complicação em relação à dotação dos recursos 

solicitados para os três projetos solicitados. Tanto é assim que assinamos o 

protocolo de intenção para sua realização. Quando se trata de dinheiro público não 

tem jeito. Ou a gente cumpre as regras ou vai parar no Tribunal de Contas. Eu não 

quero parar no tribunal. Nem quero levar comigo o governador Vitor Buaiz. Agora, 
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satisfeitas todas as exigências (e como eu já disse o problema aqui é a falta de 

alguns documentos), os convênios serão assinados. É coisa de dez dias. 

(Jornal A Gazeta – Caderno Dois – Vitória/ES. Trecho de entrevista publicado em 

28 de julho de 1996, p.3). 

 

            Anteriormente a isto, em abril de 1996, também foi feita uma versão nova do 

projeto, com algumas adaptações do projeto de 1995, visto que o ministério sinalizava 

que só iria apoiar despesas de capital, e estavam sendo previstas outras despesas no 

projeto inicial.  

            Neste mesmo ano, o Departamento Estadual de Cultura – DEC se extinguia e era 

criada a Secretaria Estadual de Cultura e Esportes, em 22 de janeiro de 1996, nova pasta 

assumida pela escritora e professora Bernadette Lyra.  

            No ano de 1997, em 15 de janeiro, Lyra encaminhou um ofício à Margareth 

Moraes e Paulo Herkenhoff, em que mencionava a intenção de retomar os trabalhos de 

instalação do Museu de Arte do Estado, e que naquele preciso momento buscava-se 

parceria junto à empresa CST. Também informava que acabara de receber recursos do 

Ministério da Cultura no valor de R$ 270 mil reais para a aquisição de equipamentos 

para o museu. Justificava, no entanto, que após dois anos de nova interrupção na 

instalação do museu, o prédio apresentava infiltrações nas paredes do piso térreo que 

precisavam ser sanadas antes da aquisição ou instalação de qualquer equipamento ou 

mobiliário. Pedia, dessa forma, que fosse enviada proposta para reformulação do projeto 

do museu, para a exposição inaugural e para a manutenção anual do mesmo. 

            Essas constantes idas e vindas no andamento do projeto do museu refletiram 

pouco mais à frente em matéria de página inteira no Caderno Dois do Jornal A Gazeta, 

do dia 13 de maio, com a manchete ―O eterno sonho de um museu‖. Na matéria, foram 

entrevistados diversos artistas, representantes da universidade, Sindicato dos Artistas 

plásticos que no momento se mobilizavam para pedir a implantação de fato do Museu de 

Artes Plásticas do Espírito Santo, projeto que ainda não havia saído do papel. O próprio 

autor do projeto, Paulo Herkenhoff, era taxativo em dizer que o museu ainda não estava 

instalado pela falta de seriedade e comprometimento com que o assunto vinha sendo 

tratado pelo poder público. 

            Os artistas já haviam organizado um movimento no dia 08 de maio, Dia 

Nacional dos Artistas Plásticos, visitando o prédio fechado para chamarem a atenção da 
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população para o muito que o estado estava perdendo em termos de cultura, informação 

e educação. 

            Pela inexistência de um museu, um importante acervo de artes capixaba 

encontrava-se disperso e fragmentado em várias repartições públicas. Com uma obra 

distanciada da comunidade e sem estar agrupado em torno de um acervo, o estado abria 

mão de sua memória. 

            Na matéria os artistas também se ressentiam pelo fato do Espírito Santo não estar 

inserido no grande circuito de eventos de artes no âmbito nacional e internacional. O 

alerta dos artistas também objetivava que o museu, a ser inaugurado para receber estas 

grandes coleções, tivesse um espaço adequado e uma estrutura técnica especializada 

para lidar com esses acervos. 

            Quando foi realizada esta matéria, a realidade era um museu vazio por dentro e 

com camelôs na porta. O ato dos artistas era uma forma de chamar a atenção para a 

situação de abandono em que se encontrava o prédio. Diversos artistas, até mesmo 

representantes do legislativo municipal e estadual, participaram desse evento.  

            Em meio a isso, Maria Helena Lindenberg, obstinada militante do museu desde o 

ano de 88, dava uma boa notícia, dizendo: ―A verba que o Ministério da Cultura enviou 

em outubro foi desbloqueada e já estamos comprando equipamentos técnicos para o 

museu
14

‖.   

            No entanto, relatava que era preciso acelerar o processo de recuperação do 

prédio, cuja principal sala apresentava uma grande infiltração que comprometeria 

qualquer obra. Com relação aos autores do projeto, Maria Helena disse que eles tinham 

cumprido as duas primeiras fases iniciais, mas o contrato com eles não tinha sido 

renovado, estando pendentes a terceira e quarta etapas. Ressaltou o compromisso de 

Paulo Herkenhoff em terminar o projeto do museu, desde que isto fosse feito ainda no 

ano de 1997. 

 

 

 

           

_____________ 

14 Maria Helena Lindenberg. Depoimento em entrevista no Jornal A Gazeta – Caderno Dois. 13 de março 

de 1997.    
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            Convidado para uma entrevista, o Secretário Estadual de Cultura e Esportes do 

Estado, Maciel de Aguiar, afirmou que o museu poderia estar funcionando dentro de três 

meses e que com cerca de trezentos mil reais, conseguiria colocar o museu em 

funcionamento. Mostrava-se indignado com a situação em que o museu se encontrava. 

A promessa do secretário era vista como irreal pelos artistas locais. Tânia Calazans, 

artista plástica filiada ao SINDIAPES, listava algumas razões pelas quais seria 

impossível o MAES ser inaugurado em três meses, dizendo: 

 

Temos muito trabalho a fazer, como terminar o projeto do museu, catalogar as 

obras, estabelecer contratos de comodato para as obras que não pertençam ao 

acervo do governo do estado, enfim, dar um encaminhamento sério e ordenado ao 

museu. 

     (CALAZANS. Jornal A Gazeta – Caderno Dois, 13 de julho de 1997).  

 

Maria Helena reforçava os argumentos de Calazans, dizendo que o museu ainda deveria 

desenvolver sua política cultural a ser definida junto com os artistas plásticos locais. O 

próprio Herkenhoff afirmava não abrir mão de estabelecer essa política com a classe 

artística, apesar de já ter sugerido que pretendia compor o acervo do museu era com 

obras do século XX. 

            Em meio a esse cenário desestimulante, os artistas davam seus depoimentos 

mostrando-se bastante céticos em relação às promessas apresentadas pelo governo. Até 

mesmo Ivanilde Brunow, idealizadora do movimento no governo do Estado em 1988 

que visava a criação de um museu de arte no Estado, se mostrava indignada. A mesma 

declarou: 

  

Estamos engasgados vendo esse espaço se deteriorando sem nunca ter sido utilizado 

pela comunidade. Como um Estado pode evoluir fazendo descaso com a cultura? Ela é 

vital para as pessoas. Vivemos um momento importante em que se discute a 

importância do turismo para o Espírito Santo, e o artista tem uma contribuição para 

essa evolução. Não há evolução com coleções trancadas em ateliês particulares. 

(BRUNOW. Jornal A Gazeta – Caderno Dois, 13 de maio de 1997). 

 

  

           A situação do museu ainda estava distante de uma solução definitiva para sua 

inauguração. Em 20 de maio de 1997, Maria Helena Lindenberg encaminhou carta à 

Margareth de Moraes, para que ficassem acertados os próximos passos para a conclusão 

do museu, dizendo que até o momento só tinha conseguido comprar mais alguns 
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equipamentos, e recebido os engenheiros do Departamento de Obras do ES para 

elaborarem a planilha de custos para recuperação do prédio. 

            Em 04 de setembro de 1997, Maria Helena informava ainda que o Minc já estava 

cobrando a prestação de contas do convênio e que como contrapartida da Secretaria de 

Cultura, tinha sido apresentado no projeto a contratação dos consultores. Portanto, era 

mais que emergencial a contratação dos dois, visto que a contrapartida precisava ser 

gasta antes da prestação de contas ao Ministério. 

            Pouco depois, em 19 de setembro de 1997, Maria Helena encaminhou nova carta 

à Margareth, dando a notícia que tinha ficado decidido que o MAES seria mantido por 

uma fundação privada, a ser criada pelo Sindicato dos Artistas, UFES e CST, sendo 

assim firmado um convênio com o Governo do Estado, que cederia o prédio e os 

equipamentos já adquiridos. 

            Em correspondência encaminhada ao Presidente da CST, José Armando 

Campos, Maria Helena comentava sobre a reunião realizada em 13 de agosto de 1997, 

que visava a concretização da fundação que iria implantar e administrar o MAES. 

Estavam presentes na reunião o professor do Centro de Artes da UFES, Kleber Frizzera, 

a presidente do Conselho Estadual de Cultura, Ivanilde Brunow, o presidente do 

Sindicato dos Artistas Plásticos, Celso Adolfo Ramos, a curadora do Espaço Cultural 

Yazigi, Tereza Norma Tommasi, proprietária da Galeria Ana Terra, Ana Coeli Piovesan, 

e representando a CST, Duciléia Paiva. Ficou acordado na reunião que seria feita uma 

consulta jurídica sobre a criação de uma fundação e que o Estatuto da Associação de 

Amigos do Museu começaria a ser redigido, sendo solicitado o apoio da instituição de 

acordo com a disponibilidade de seus engenheiros para verificarem a situação do prédio  

e a possibilidade de climatização e instalação de elevador. Naquele momento, a idéia era 

que essa fundação administrasse outros museus e espaços culturais do Estado, fato que 

foi visto com resistência pelos seus possíveis integrantes. A determinação era que a 

fundação fosse criada somente para gerenciar o MAES. Após essa reunião, o assunto 

teve uma série de passos dados, em especial pela Sra. Maria Helena Lindenberg, mas 

sem grandes evoluções. 

            Mais uma vez, em setembro de 1997, Paulo Herkenhoff e Margareth de Moraes 

recebem ofício da Secretaria Estadual de Cultura, solicitando novamente o envio de 

proposta de assessoria museológica ao projeto do MAES e posterior contratação. Sem 

respostas de Herkenhoff e de Moraes, Maria Helena Lindenberg entrou novamente em 
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contato no mês de novembro deste mesmo ano, solicitando o envio das propostas e 

atualizando-os a respeito do andamento da instalação do museu, com a compra de mais 

equipamentos e a busca de parceiros para o MAES. 

            Já corria o ano de 1998, ou seja, já se haviam passado dez anos de discussão para 

implementação de um museu de arte no Espírito Santo. A falta de comprometimento do 

estado com o projeto se refletia numa falta de definição sobre o museu. A intenção de 

criar a fundação não evoluía, o governo não dispunha de verbas para finalizar a obra do 

museu, faltava adquirir equipamentos para o espaço, e a busca por parcerias surgia como 

umas das únicas alternativas possíveis para finalizar as pendências e fazer a 

inauguração. 

            Em abril de 1998, Maria Helena teve a confirmação da CST da recusa em 

participar da fundação e de apoiar o museu. Ainda faltavam obras de reparos por 

concluir e Herkenhoff e Moraes eram novamente sondados com o objetivo de contratar 

os seus serviços tendo em vista o projeto do museu, e na perspectiva de inaugurá-lo em 

julho de 1998. Ainda neste mês, Lindenberg encaminhou relatório ao novo subsecretário 

estadual de cultura, Rômulo Musiello, apresentando as providências necessárias para a 

instalação do MAES. Ainda existiam muitas pendências, principalmente no que se 

referia a pessoal, aquisição de acervo, custeio para exposição inaugural e manutenção do 

museu. 

            Pouco tempo depois, em maio de 1998, Maria Helena Lindenberg era exonerada 

do cargo de Coordenadora de Artes Visuais, e em seu lugar assumia o escultor Sebastião 

Fonseca. Com sua saída, um grupo de artistas redigiu um abaixo-assinado para ser 

levado ao governador, pela garantia e respeito ao projeto original do MAES. O grupo 

que organizara o abaixo-assinado pedia assinaturas a pessoas da área cultural não só do 

estado do Espírito Santo como de outros estados.  

            O abaixo-assinado, datado do dia 15 de maio de 1998 e entregue ao governador 

no dia 26 de maio, intitulado ―Moção de repúdio à distorção dos objetivos do Museu de 

Arte do Espírito Santo‖, discorria sobre o fato de o estado ser um dos poucos do Brasil 

que ainda não tinham um museu de arte e um espaço para o debate e valorização da 

produção artística em nível local, nacional e internacional. Destacava a luta de dez anos, 

e contava com o apoio de vários artistas, entidades culturais das iniciativas pública e 

privada, da universidade, promovendo debates e consolidando parcerias para a criação 

do Museu de Artes do Espírito Santo. Na Moção foi destacado o trabalho de Maria 
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Helena Lindenberg, que envidou todos os esforços para que o projeto se concretizasse e 

que intermediou a contratação do crítico de arte Paulo Herkenhoff e a museóloga 

Margareth de Moraes para elaborarem o projeto do museu. Foram enumeradas as 

diversas realizações empreendidas em prol do museu e feitas críticas ao desejo do 

secretário da pasta, Maciel de Aguiar, de inaugurar o museu naquele momento, de 

maneira apressada, desconsiderando todo o trabalho realizado até então. Maria Helena 

Lindenberg, por ter apresentado postura contrária à decisão do secretário, foi exonerada 

do cargo. 

Finalizava demonstrando estranhamento diante do fato de o governador Vitor Buaiz ter 

compactuado com essa atitude, comprometendo todo o projeto. Por fim, no texto do 

abaixo-assinado, os artistas, contrários às atitudes do então secretário, solicitavam que 

fossem tomadas providências imediatas no sentido de garantir a continuidade do 

processo de implantação do museu. 

            A mobilização em torno da saída de Maria Helena Lindenberg do cargo de 

Coordenadora de Artes Visuais repercutiu mais uma vez em matéria do Jornal A Gazeta 

de 01 de junho de 1998, com a manchete ―Uma década com as portas fechadas‖. 

Na matéria era apresentado o desagrado da classe artística com o anúncio, pelo 

secretário Maciel de Aguiar, da inauguração do MAES o que culminou com a saída de 

Maria Helena. 

            O Sindicato dos Artistas Plásticos endossava o pensamento de Lindenberg, 

dizendo que ainda faltava uma série de itens para a inauguração do museu, como 

equipamentos de segurança, climatização, contratação de equipe técnica, o que tornaria 

a abertura no museu naquele momento uma atitude arbitrária. O secretário Maciel 

rebatia, e afirmava, mais uma vez, que o museu seria inaugurado em breve, e que estava 

apto a ser aberto, dizendo: 

 

Conseguimos comprar todos os aparelhos. Vamos fazer a climatização, a 

contratação de pessoal qualificado e a segurança. É mais gente interessada na não 

inauguração do museu do que na sua abertura. Vamos abrir o museu com 100 anos 

de Álvaro Conde, Nice, Kleber Galvêas e o acervo do Palácio Anchieta. 

(AGUIAR – entrevista Jornal A Gazeta, 01 de junho de 1998).  

 

 

            Maciel também amenizava a polêmica dizendo que todos os museus do mundo 

tinham dificuldades na captação de recursos, e que éramos um museu de terceiro mundo 



55 

 

buscando ser do primeiro. Dizia que o estado buscava parcerias para viabilizar essas 

pendências, mas que o estado não iria se furtar de suas responsabilidades. A matéria 

também apresentava os gastos com o museu nos últimos dez últimos, somando cerca de 

oitocentos mil reais, perpassando três governos; os de Max Mauro, Albuíno Azeredo e 

Vitor Buaiz. 

            Consultada, Margareth Moraes também concordou que era necessária cautela, 

mas que era possível inaugurar o museu em um prazo de seis meses. Afirmou que os 

trabalhos desenvolvidos até o momento precisavam ser revistos, pois tinham sido feitos 

há muito tempo e a museologia evoluiu neste período, contando com recursos mais 

modernos. Era preciso que o museu fosse revisto em todos os aspectos, principalmente 

no que se referia a sua missão. O momento era propício para se pensar em um projeto de 

bom nível e um espaço museológico expressivo no cenário cultural local e nacional. 

            Sob protestos e com todos os problemas apresentados pela classe artística, o 

Museu de Arte do Espírito Santo, enfim, foi inaugurado em 18 de dezembro de 1998, 

com um discurso de ser um novo símbolo para a cultura do estado, um local voltado 

para os estudos, um espaço educativo.  

            Em entrevista ao Jornal A Tribuna de 18 de Dezembro de 1998, a então diretora 

Tereza Giuberti Cruz afirma:  

 

[...] o MAES funcionará como um centro de Educação que possibilitará acesso aos 

alunos da rede pública e particular, assim como a outros interessados em História 

da Arte no Estado bem como possibilitará as pesquisas. O MAES hoje torna-se uma 

realidade[...]. 

 

            O Secretário de Cultura Maciel de Aguiar esperava que a classe artística se 

unisse em torno do museu. Vejamos o que o mesmo diz em entrevista ao Jornal A 

Tribuna de 18 de Dezembro de 1998:  

 

[...] tudo vai depender da classe artística e muito menos do governo. É necessário 

abraçar essa proposta com o objetivo de assegurar sua manutenção e se explicando 

que o museu entregue naquele dia era o ―que podemos ter, é uma conquista 

excepcional‖ [...] 
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            A classe artística, em sua maioria, não recebeu bem a chegada do MAES. Nas 

entrevistas realizadas para a pesquisa, muitos relataram que não compareceram á 

inauguração do museu, sob protesto, pelo que se estava inaugurando.  

            Na época, Lindenberg foi consultada por um Jornal local para comentar a 

inauguração do MAES. Na entrevista, ela criticou duramente a inauguração, dizendo 

que o que se inaugurava ali não era condizente com um espaço museal. Sem 

equipamentos de segurança, sem climatização e principalmente sem um projeto de 

museu definido. Nos primeiros anos de inauguração se efetivaram alguns projetos 

expositivos, sendo poucos do acervo do museu e com uma equipe muito reduzida, sem 

corpo técnico definido e carregando as limitações de ordem física e estrutural que 

impediam o recebimento de grandes exposições e acervos importantes de museus 

nacionais e internacionais. Este cenário começou a ser alterado no governo seguinte, 

iniciado no ano de 2003, marcado por um período de experimentação, importantes 

projetos, grandes adequações e uma tentativa de se estabelecer um planejamento para o 

MAES. 
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Capítulo 3 - PENSANDO NA CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA O MAES 

NA GESTÃO NEUSA MENDES 

 

3.1. Os primeiros passos  

 

            No ano de 2003, assumia a Secretaria de Cultura do Estado, a artista plástica e 

então coordenadora do Espaço Universitário
15

 da UFES, Neusa Mendes. Neusa Mendes 

advinha de uma carreira longa na Universidade Federal do Espírito Santo, onde ao 

coordenar o Espaço Universitário da UFES, trouxera importantes mostras internacionais 

e realizara importantes projetos, a exemplo de exposições de Amilcar de Castro em 

1996, Matisse, entre outras. Realizou projetos de intercâmbio entre artistas locais e 

nacionais, incentivou a produção de professores do Centro de Artes da UFES bem como 

de seus alunos, através de salões, prêmios e outras mostras. 

            O estado, particularmente, vivia um momento importante. Após um governo 

marcado por um período de escândalos políticos, um estado sem crédito junto aos 

órgãos financeiros federais e mundiais, seriamente endividado, com graves problemas 

na máquina administrativa e sem capacidade para os investimentos necessários nas áreas 

sociais e na estrutura física, era a possibilidade de recuperar a desgastada imagem do 

Espírito Santo. Iniciava a era Paulo Hartung
16

. A população ansiava por um governo que 

pudesse colocar a casa em ordem e estruturasse ações a curto, médio e longo prazo com 

mudanças significativas. 

 

 

  ________________ 

15 A Galeria de Arte Espaço Universitário, fundada em 1978, na gestão do Reitor Manoel Ceciliano Salles de 

Almeida, a Galeria de Arte Espaço Universitário é um importante espaço cultural do nosso estado, composta 

pelos setores de Galeria, Acervo e Ação Educativa, onde há trinta anos artistas capixabas, nacionais e 

internacionais expõe suas obras com coerência significativa no movimento contemporâneo das artes. Pioneira 

nas atividades de visitas guiadas recebe aproximadamente dez mil visitantes por ano e é responsável pela guarda 

e manutenção das obras de arte do acervo da Universidade Federal do Espírito Santo composta por mais de duas 

mil obras.   

16 Paulo César Hartung Gomes foi governador do Estado do Espírito Santo  de janeiro de 2003 a dezembro de 

2010. Formado em Economia pela UFES, iniciou sua trajetória política no movimento estudantil.. 
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            Para traçar essas diretrizes foi apresentada a nova proposta do Governo do 

Estado para a área da Cultura que foram difundidas em seminários de integração cultural 

realizados por todo o estado. Seu objetivo principal era estabelecer um diálogo com a 

comunidade, a fim de detectar suas necessidades e carências. Além disso, a Secretaria 

pretendia mapear as manifestações e os espaços culturais já existentes nas comunidades, 

valorizando as identidades culturais locais.  

            A Secretária de Estado da Cultura, Neusa Mendes, ressaltou a importância da 

integração entre o estado, os municípios, as comunidades, as organizações e a iniciativa 

privada. "Precisamos de uma base sólida fazendo as mudanças necessárias para juntos 

construirmos um estado mais humano e mais justo, mais consciente de seu potencial 

cultural e mais sensível à beleza e à arte", disse, em entrevista dada ao site do governo. 

Com a entrada da Secretária Neusa Mendes, foi convidado para assumir a Coordenação 

de Artes Visuais da Secretaria de Cultura, o artista plástico Fabrício Coradello. Naquela 

época, a Coordenação de Artes Visuais ficou responsável pelo gerenciamento de três 

equipamentos culturais vinculados à Secretaria: O MAES, a Galeria de Arte Homero 

Massena
17

 e o Museu do Colono, no município de Santa Leopoldina.  

Nessa função, o então Coordenador ficava alocado no MAES e desenvolvia projetos 

para todos esses espaços, o que gerava a falta de um olhar mais específico, ora só para o 

museu, ora para os outros equipamentos culturais. 

 

_______________ 

17 A Galeria Homero Massena foi um dos primeiros espaços no Espírito Santo especialmente criado com a 

finalidade de abrigar exposições de Artes Visuais. Surge numa época de desenvolvimento e modernização de 

Vitória, quando também ocorrem mudanças no pensamento e fazer artístico de alguns jovens que não aceitam 

mais os valores estéticos defendidos na Escola de Belas Artes. Quebrando a hegemonia da arte acadêmica na 

Capital, esses jovens invertem a diretriz do pensamento artístico e voltam suas investigações e reflexões para os 

postulados da arte contemporânea. Durante seus 34 anos de existência, foi inaugurada em janeiro de 1977, tem 

atuado como agente de difusão cultural, construindo um importante painel das Artes Visuais no Estado. (Fonte: 

site da Secult – consultado em 05 de fevereiro de 2011). 
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            De toda forma, a gestão de Fabrício Coradello foi marcada, segundo relato feito 

por ele mesmo, por uma proposta autoral. A época era de recomeço, de reconstrução, 

por isso, ele assegura que  

Nossa premissa sempre foi a difusão cultural. O processo expositivo é crucial para 

pensar arte e sendo arte um dos mais importantes legados da humanidade, abrir a 

casa para o fazer, possibilitar o artista produzir e mostrar é simplesmente 

formidável. (CORADELLO. Trecho de entrevista encaminhada no dia 27 de janeiro 

de 2011 via email por Rafaela Zanete) 

 

            Coradello disse que ali tinha sido dado um primeiro passo na construção de um 

novo caminho para o MAES. A gestão Coradello marcava esse novo momento com uma 

exposição denominada Pausa. Com curadoria do próprio Fabrício, a exposição 

inaugurada em setembro de 2003 teve como artistas participantes Gabriela Machado, 

Hilal Sami Hilal, Júlio Schmidt, Mara Perpétua e Maurício Salgueiro
18

. Desses artistas, 

quatro eram capixabas e uma artista carioca, Gabriela Machado.  

            A proposta foi bastante interessante e apresentou junto a uma produção 

contemporânea de artistas em voga no cenário artístico local e nacional, uma obra do 

acervo do museu, de autoria de Maurício Salgueiro, uma das primeiras doações feitas ao 

antigo DEC (Departamento Estadual de Cultura) em 1994 para fins à época do futuro 

museu de arte do Estado.  

O MAES nesse momento desenhava uma nova proposta educativa com a entrada da 

artista e educadora Célia Ribeiro que assumia a Coordenação de Ação Educativa do 

MAES.  

_______________ 

18 Maurício Salgueiro nasceu em Vitória no ano de 1930 e muda-se muito cedo para o Rio de Janeiro, onde 

estuda na ENBA. Passa um período na Europa, estudando em Paris, na Academie Du Feu e em Londres, na 

Bromlay Art School. Leciona na UFRJ, Universidade Santa Úrsula e PUC-RJ. É um dos precursores da arte 

cinética no Brasil. Sete trabalhos de sua autoria compõem o acervo do MAES, da série Lâmina, Escultura 

Luminosa e Ordinário Marche, com obras dessa série presentes nos acervos do Museu Nacional de Belas Artes e 

MAM-RJ. 
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Célia organizava e desenvolvia junto às exposições uma série de atividades 

complementares às visitas monitoradas que já eram uma prática adotada pelo museu.  

        Célia passou a desenvolver também um trabalho específico de preparação às visitas 

ao museu, voltado para os professores das escolas da rede pública e privada de ensino 

com conteúdos que poderiam ser utilizados, em sala de aula, em suas disciplinas. Essa 

atividade marcava uma proposta mais audaciosa do Museu, uma tentativa de investir o 

espaço de uma função educativa, de transformá-lo em local de formação, como difusor 

de conhecimento. E isso de alguma maneira já tinha começado a se refletir nas 

estatísticas de visitação dessa instituição. 

            O projeto seguinte da gestão Coradello foi a exposição Tempo Cor, do artista 

Enéas Valle, inaugurada em fevereiro de 2004. A proposta já demarcava o intuito do 

MAES de promover intercâmbios com artistas de fora do estado, com exposições de 

outros museus. A exposição em questão havia sido apresentada no ano de 2002, no 

Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 

            Os intercâmbios aconteciam, mas o MAES procurava imprimir sua proposta 

educativa, e as atividades complementares às exposições passaram a ser indicadas, 

desenvolvidas e executadas, em sua maioria, pelo próprio museu.  

Como atividades complementares às visitas monitoradas, eram realizados cursos, mesas-

redondas e palestras, criando uma interface entre a arte contemporânea e outras áreas 

das ciências humanas e afins. Demonstrava-se nesse momento, que o MAES tinha um 

papel importante na formação de um repertório visual para os visitantes, e um papel de 

produção e de reflexão que a universidade muitas vezes não conseguia desenvolver.  

            Vivíamos uma realidade de poucos espaços culturais, um curso de graduação em 

em Artes Plásticas e outro em Artes Visuais, oferecido pela Universidade Federal do 

Espírito Santo. Não se tinha uma produção e difusão de estudos sobre arte no estado. 

Ainda não havia uma pós-graduação em artes, e por conseqüência uma baixa produção 

de dissertações e teses. No ensino fundamental e médio, professores com formação em 

outras áreas de conhecimento é que ministravam aulas para a disciplina de artes ou 

educação artística. 

            Essa conjuntura aumentava a responsabilidade do MAES no sentido de 

desenvolver ações que contribuíssem para ampliar as oportunidades de professores de 
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artes e de seus alunos, do ensino fundamental e médio, para que tivessem acesso a 

objetos de arte, e estabelecessem uma interlocução sensível e pensante com os mesmos e 

produzissem objetos visuais. Esse público foi considerado como prioritário pelo novo 

foco adotado pelo museu, que à época tinha pouco mais de cinco anos de existência e 

não tinha uma política de atuação traçada. Era preciso definir eixos norteadores que 

buscassem desenhar o mote de atuação do museu. Isso começou a ser estruturalmente e 

sistematicamente pensado a partir do Ciclo de Encontros COMO SER MAES. 

 

 

 

3.2 - Dando um passo para a construção de um plano para o MAES 

O Seminário Como ser MAES 

            Como único museu público de arte no Espírito Santo, o MAES necessitava de 

uma proposta consolidada de atuação. Para isso e a fim de definir um real perfil e um 

conceito para o museu, tendo como base a crise de identidade dos museus públicos do 

país, foi desenvolvido o Ciclo de Encontros Como ser MAES. Iniciado em agosto de 

2004, pretendia estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de uma política para o 

MAES, considerando questões relacionadas ao seu próprio acervo, projeto curatorial, 

ações educativas, políticas culturais e a sua inclusão no cenário cultural local e nacional. 

O circuito das artes no Espírito Santo no período restringia-se à Vitória e Vila Velha. 

Estes dois municípios possuíam, além do MAES, o Museu da Vale, a Galeria Homero 

Massena, o Espaço Universitário e o Espaço Cultural Egydio Antônio Coser como 

locais de maior referência das artes visuais do Estado. Para tratar de todos esses 

assuntos, o Museu de Arte do Espírito Santo promoveu uma série de encontros, tendo 

como estudo de caso, a experiência de alguns museus públicos e privados brasileiros. 

Foram encontros informais entre profissionais diversos, de todo o país, cuja atuação na 

área de cada tema específico tenha alcançado reconhecimento nacional e internacional.       

O objetivo geral do ‗Como ser MAES‘ era tornar a cidade de Vitória, durante o período 

do encontro, importante foro nacional de discussão e intercâmbio acerca da legitimidade 

e da viabilidade de um museu de arte, administrado pelo Poder Público, localizado em 

um município fora do chamado eixo econômico-cultural do país. O objetivo final era 

elaborar, com base na série de debates e encontros, um documento conclusivo que 
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estabelecesse e definisse diretrizes básicas capazes de nortear um perfil, um conceito e 

uma missão para o MAES. 

            No dia 23 de agosto de 2004, foi aberto o Ciclo de Encontros ―Como ser MAES” 

com a palestra “A crise de identidade dos museus de arte”. Para o primeiro encontro, 

participou como palestrante Paulo Herkenhoff, na época diretor do Museu Nacional de 

Belas Artes do Rio de Janeiro. Além de Herkenhoff compuseram a mesa Luciana 

Veloso, Secretária Municipal de Cultura de Vitória na época e Neusa Mendes, Secretária 

Estadual de Cultura do Espírito Santo. O intuito era se discutir a missão de um museu de 

arte e da viabilidade de ser administrado pelo poder público, sobretudo num município 

que fica fora do eixo econômico e cultural do país. 

            Paulo Herkenhoff começou falando da importância dos governos estadual e 

municipal se unirem em torno da discussão sobre a definição de um conceito e ocupação 

no MAES. E fazia uma pergunta: Para que servem os museus? Respondeu dizendo que 

eram espaços de poder, de representação da imagem que o Estado faz da sociedade. 

Eram, portanto, mecanismos de controle social e de projeção de um imaginário pré-

determinado. Segundo suas próprias palavras 

 

Nesse sentido o museu vai forte, muito perto de um teatro político e do 

monumento, com a constituição de uma história em que o positivismo dos grandes 

feitos e dos grandes heróis tende a anular o processo histórico, como uma marcha 

dentro de uma situação material específica, de um mundo material onde há lutas 

pelo poder, pelas riquezas, e situações de opressão. Ou seja, muitas vezes um 

museu se torna instrumento de dominação e poder.  

(HERKENHOFF - Abertura do Ciclo de Encontros Como ser MAES – 23 de agosto 

de 2004 – Auditório da Rede Gazeta)  

  

 

           Fechava essa sua primeira fala retomando a pergunta inicial. Para quê um museu? 

Para quê um museu no Espírito Santo? E para quê um museu de arte em Vitória?  

            Nessa época, o MAES exibia exposição da artista Djanira, com obras do Museu 

Nacional de Belas Artes e curadoria de Ligia Canongia, demarcando as possibilidades 

de expansão das fronteiras do museu em dar visibilidade a importantes coleções de arte 

do Brasil.  

            Outro aspecto importante levantado por Herkenhoff era rever o conceito de 

formação do acervo do MAES. Defendia que este conceito deveria ter um sentido mais 
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amplo, em termos de artistas representados. Artistas do Espírito Santo deveriam ser 

representados em número adequado nesse acervo. A proposta até então do MAES era de 

ser um museu de arte estadual, mas era preciso lhe dar um caráter, fosse ele mais 

regional, nacional, e até mesmo internacional. Se a idéia era que fosse efetivamente um 

museu nacional, tornava-se necessário reconsiderar e analisar os processos pelos quais a 

história do museu tinha se organizado. Herkenhoff também falou sobre a questão do 

MAES estar fora do dito eixo econômico-cultural formado pelo Rio e São Paulo, e 

mostrou que essa perspectiva, muitas vezes, apresentava-se superficial para se enquadrar 

o problema do MAES. O crítico relatou que 

 

A distância que às vezes se estabelece entre algumas cidades e o dito eixo Rio-São 

Paulo, é a mesma que separa o pólo Londres-Nova York do Brasil. Se a história da 

arte, ocidental e eurocêntrica, excluiu, até certo momento, a produção da arte 

brasileira, também existe uma história centralizada no Sudeste. Esse eixo termina 

por excluir a produção brasileira de diversos estados. Podemos pensar nessa 

perspectiva como o fotógrafo que, vivendo nas colônias alemãs, tinha um domínio 

da técnica e uma poética própria da paisagem. No entanto, esteve muito tempo 

excluído da história da fotografia brasileira.  

(HERKENHOFF - Palestra A Crise dos museus públicos, 23 de agosto de 2004)  

 

 

            Para se pensar o MAES era necessário analisar o museu em seus aspectos 

diversos. A sua reconstrução estava subordinada ao pensamento de um grupo que 

deveria organizar um plano diretor e definir sua missão. 

            O encontro Como ser MAES era esse momento, o início de um processo de 

trabalho. O MAES precisava também desenvolver um projeto curatorial, outro 

educativo, e um de itinerância de seu acervo, para tentar diminuir as distâncias, trabalhar 

a inclusão, e levar isso para o interior. 

  

 Nesse intuito, o museu pode ser esse elo que une toda a comunidade: 

professores, artistas e população. É cabível que, cada vez mais, o artista pense em 

termos de uma inserção social do seu trabalho e de uma perspectiva política do seu 

discurso.  

            Acreditamos que esta seja a grande missão dos museus de arte, especificamente 

porque estamos falando da relação entre um museu de arte e a história da arte: quebrar 

os formalismos com que as instituições museológicas foram até aqui trabalhadas. Age-
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se como se apenas a universidade fosse o lugar do alto conhecimento da arte, mas no 

museu também existe espaço para a questão acadêmica. Isso já estava refletido, um 

pouco, na proposta educativa do MAES. O grande desafio era pensar como ele podia ser 

o museu de cada um, sendo ao mesmo tempo o museu de todos, acessível a todos.  

            Pensar na questão dos acessos à época era um dado complicado. Nesse tempo, o 

MAES não conseguia abrir suas portas aos finais de semana, pois o centro da cidade 

estava sendo abandonado, com sérios problemas de segurança. Mas o intuito dos 

encontros era mostrar que era preciso enfrentar o problema e abri-lo para a comunidade 

para que ela pudesse se apropriar dele. Voltar-se para a formação de um universo visual 

dos capixabas seria muito importante. Seria um espaço que daria aos visitantes uma 

noção de identidade e, ao mesmo tempo, para os artistas contemporâneos, um lugar 

importante, de visibilidade e de experimentação.  

            O primeiro dia do encontro se encerrou deixando o recado, que mesmo em meio 

à crise, o momento mostrava-se ideal para se pensar o MAES e buscar soluções, ampliar 

o espectro de atuação do museu. 

            No dia 28 de setembro de 2004 foi realizada a segunda mesa-redonda do Ciclo 

de Encontros ―Como ser MAES‖, com o tema “O museu como programa de governo‖. 

Como palestrantes participaram do encontro Moacir dos Anjos, então diretor do Museu 

de Arte Moderna Aluísio Magalhães – MAMAM – Recife, Nilton Campos, então 

Coordenador de Artes Visuais da Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto e Priscila 

Freire, então diretora do Museu da Pampulha - MG, com mediação de Waldir Barreto. 

A importância desse debate a que o MAES se propôs foi permitir a vários protagonistas 

envolvidos na gestão de museus de arte no Brasil trocar idéias sobre as grandes questões 

por todos enfrentadas, de modo a poderem formular um diagnóstico sobre a situação e 

estratégias para a superação dos problemas dos museus no Brasil.  

Abriu-se um amplo leque de discussões, e para Moacir dos Anjos, existiriam ainda 

várias formas de realizar esse debate. Um deles seria rever, no Brasil, os desafios que 

hoje são postos para as instituições museológicas, no que dizem respeito à necessidade 

de produção, exibição etc. A discussão naquele momento, para ele, deveria estar mais 

ligada à necessidade de estabelecer politicamente o lugar que a instituição Museu tem 

ocupado e qual o lugar que deveria ocupar para a cultura do país. Importante também 

seguir o pensamento de Herkenhoff sobre a crise dos museus. Qual é o problema dos 

museus em geral? Qual é o problema dos museus de arte? Como lidar com a arte 
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contemporânea no museu? Como formar público para essa arte e como adaptar essa 

instituição chamada museu aos novos tempos? Para responder a essas questões 

precisava-se discutir em que consistia essa crise.   

           De acordo com a postura de Moacir dos Anjos, era necessário saber qual era a 

natureza dessa crise, e abrir o espectro dessa discussão não apenas para os problemas 

gerenciais dos museus. Ele pensa que 

    

O que interessa discutir são as razões que fizeram muito de nossos museus não 

terem projetos consistentes de gestão. É preciso contextualizar a discussão, diante 

das transformações pelas quais o sistema de arte no Brasil passou nos últimos dez a 

quinze anos. Em certo sentido, esse sistema ainda é bastante inexperiente.São 

muitos museus e centros culturais espalhados por todo o país, e vários deles 

razoavelmente aparelhados em termos museológicos. Além disso, um montante 

inédito de dinheiro foi investido em exposições temporárias e itinerantes, nos 

últimos tempos. Muitas das exposições realizadas em nossos museus atraíram um 

público novo para o setor.  

(DOS ANJOS - palestra O Museu como programa de governo – 28 de setembro de 

2004 no auditório do Bandes) 

 

            Desse modo, para entender o sentido da crise é preciso sair um pouco do que 

ocorre na superfície do sistema de arte e buscar esclarecer os sentidos menos aparentes 

de sua expansão nos últimos anos. Moacir argumenta que é preciso lembrar que foi o 

modelo de financiamento da cultura adotado no país desde o início dos anos 90, a Lei 

Rouanet, ancorado quase que exclusivamente na renúncia fiscal das empresas 

participantes desse sistema, que indiretamente estimulou a criação e a requalificação de 

museus em várias partes do país, incluindo o próprio museu que Moacir dirigia, o 

MAMAM, o Museu da Vale e o MAM da Bahia, entre outros, de modo que pudessem 

se inserir no circuito de exposições temporárias em expansão. Esse incentivo foi 

promovido quase na sua totalidade por empresas de produção privadas: escritórios de 

arte, produtoras etc. 

            O circuito, por sua vez, teve alcance nacional, pela necessidade de amortizar os 

custos de produção das exposições e de atender ao máximo de benefícios concedidos 

pela lei Rouanet, reservada apenas a mostras itinerantes, levando a várias capitais do 

país as marcas das empresas patrocinadoras do evento.  

            Dos Anjos tenta esclarecer o problema dessa circulação exagerada de 

exposições, da espetacularização dessas mostras, de um roteiro muito extenso de 

circulação, dizendo: 
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O roteiro muito frequentemente compromete a liberdade dos museus de se 

estabelecerem como lugares de enunciação de um discurso crítico e educativo, 

onde, idealmente, exposições e demais ações se articulariam para confrontar e 

desafiar o olhar e a inteligência do público, e não somente, ou principalmente, 

apaziguar.  Muitas das instituições acomodaram-se, em maior ou menor grau, com 

a relativa facilidade com que passavam a programar as exposições organizadas por 

terceiros, sejam produtores privados ou outras instituições, nacionais ou 

estrangeiras, e com o patrocínio garantido por empresas de captação.  

(DOS ANJOS – mesa-redonda O Museu como programa de governo – 28 de 

setembro de 2004 no auditório do Bandes) 

 

Ao comentar o assunto, Priscila Freire, então Diretora do Museu de Arte da Pampulha, 

localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, dizia que desse modo os museus se 

tornaram, de certo forma, vítimas sem linguagem própria, o que os convertia, muitas 

vezes, em locadores de exposições: 

 

Ora, para que museus desempenhem um papel ativo no sistema, é fundamental que 

adquiram, desenvolvam e recuperem a sua capacidade de formação de um projeto 

institucional. Se alguém dirige um museu que consegue preencher um ano de 

programação com Picasso, Matisse e Cildo Meireles, por que é que vai pensar em 

projeto, se o museu é um sucesso, se há filas que circundam o quarteirão?  

(FREIRE – mesa-redonda o Museu como programa de governo – 28 de setembro 

de 2004 no auditório do Bandes). 

 

  

            Além dessas dificuldades, mais os esforços e caminhos existentes na realidade 

dos museus públicos no Brasil, Freire narrou sua experiência como Superintendente de 

Museus do Estado de Minas Gerais, na década de 80, dizendo que nessa época eram os 

museus que tinham que administrar suas próprias exposições, com o conceito de se 

trabalhar o regional, partindo de uma produção da cultura mineira. A questão era 

desenvolver uma identidade mineira a partir das exposições realizadas. Por isso, expôs 

ela 

 

Trabalhamos com temas mineiros dentro do museu mineiro enquanto estive lá. 

Depois que saí começou-se a receber outras exposições, e esse caráter de buscar um 

conceito de mineiro e mostrar o que é a cultura mineira, esmaeceu. 

(FREIRE - palestra O Museu como programa de governo – 28 de setembro de 2004 

no auditório do Bandes). 
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            Após a experiência na Superintendência de Museus, Priscila assumiu a 

Coordenadoria do Sistema Nacional de Museus, em Brasília, onde lá abriu a discussão 

com diferentes estados para compreender a situação de cada um dos museus. Na época, 

não havia discussões sobre museus no Brasil, não havia muita literatura sobre o assunto. 

Relatou que a Coordenadoria começou a fazer publicações para informar qual o mínimo 

de base requerido, no Brasil, para se montar uma exposição, para se organizar um 

acervo etc. 

            Depois voltou a Belo Horizonte e foi convidada a assumir o Museu de Arte da 

Pampulha. Em seus relatos, Freire dizia que o museu se encontrava em um estado 

lastimável e a alternativa, à época, foi envolver forças políticas importantes, como o 

presidente do PT, Patrus Ananias, Oscar Niemeyer, o diretor da Rede Globo, a 

Fundação Roberto Marinho, para decidir como se faria a reforma no museu. A 

Fundação Roberto Marinho estimulou a criação de uma associação de amigos do 

museu, com o objetivo de angariar verbas. A Rede Globo patrocinou a primeira 

exposição depois da reforma do museu, da artista Camille Claudel. Depois dessa 

iniciativa, o museu passou a trabalhar quase que exclusivamente com exposições de 

grandes nomes da arte internacional, esquecendo-se que se tratava de um museu no 

Estado de Minas Gerais.  

No entanto, paralelo a isso, despontava naquele momento artistas importantes em 

Minas, como por exemplo Rosângela Rennò
19

 e esses conseguiram mais projeção 

nacional do que em seu próprio estado.  

            Diante desse quadro, foi desenvolvido um projeto curatorial para o museu, com a 

contratação de Adriano Pedrosa
20

 para assumir a curadoria.           

_____________ 

19 Rosângela Renno, artista de Belo Horizonte, é formada pela  Escola de Arquitetura da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte (1986) e em artes plásticas pela Escola Guignard, Belo Horizonte (1987). É 

doutora em artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo (1997). Veio a 

realizar uma exposição no Museu de Arte da Pampulha – MAP, no ano de 2002 à época de Adriano Pedrosa 

como curador do MAP. 

20 Adriano Pedrosa, nascido em 1965 no Rio de Janeiro, vive e trabalha atualmente em São Paulo como curador, 

editor e escritor independente. É autor de inúmeras publicações internacionais e foi o curador no Museu de Arte 

da Pampulha em Belo Horizonte - MG (2001-2003); foi co-curador e co-editor nas publicações da 27ª Bienal de 

São Paulo (2006). 
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Pedrosa desenvolveu a proposta que o artista que participasse de algum projeto 

expositivo no museu, que por sinal era todo custeado pela Prefeitura, doasse uma obra 

sua para o acervo da instituição, tentando suprir, dessa forma, uma carência existente de 

se estruturar o acervo.  

Uma outra alternativa encontrada foi a utilização de uma lei de incentivo fiscal da 

Prefeitura, através da qual com a apresentação de projetos para aquisição de acervo para 

o museu, este pôde ser ainda mais ampliado.  

            Uma ação interativa também foi iniciada com o setor de artes plásticas da cidade 

de Belo Horizonte. Pedrosa visitou os ateliês e selecionou os artistas mais interessantes. 

Depois criou o Bolsa Pampulha, em 2003. O Bolsa Pampulha patrocinava artistas 

jovens, que eram escolhidos por um júri. Surgiu no 27º Salão Nacional de Arte de Belo 

Horizonte, e consistia em um processo de residência e auxílio financeiro para os artistas 

selecionados. O projeto constituiu em novo paradigma no cenário das iniciativas 

institucionais no que tange ao estímulo da produção emergente. O Bolsa Pampulha 

promoveu também um comprovado incentivo à produção das artes visuais 

contemporâneas e deu visibilidade a jovens artistas por parte de curadores e críticos em 

âmbito nacional e internacional. (fonte: portal da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte – consultado em 28 de janeiro de 2011 portalpbh.pbh.gov.br)  

O novo formato provocou a revisão de diversas iniciativas com o mesmo caráter, como 

o Salão Paulista, organizado pelo governo do Estado de São Paulo, além do surgimento 

de outras ações similares como o "Prêmio Marcantônio Vilaça", cujo teor do edital se 

baseia no modelo da Bolsa Pampulha. 

            Com esses relatos, várias possibilidades se abriram para o MAES, que de fato, 

tinha problemas para aquisição de acervo por falta de orçamento, mas principalmente 

por falta de uma política de acervo.  

 

            Para tratar desse assunto, no dia 29 de outubro de 2004 realizou-se o terceiro 

encontro denominado Acervo: por que, para quê, para quem? com os palestrantes 

Ângela Mascelani, diretora do Museu Casa do Pontal no RJ, Fernando Cocchiarale, 

então diretor e curador do MAM-RJ e Moacir dos Anjos, diretor do MAMAM- Recife. 

O encontro foi aberto para se discutir uma proposta de estruturação de acervos nos 

museus públicos brasileiros, investimentos necessários e existentes por parte dos 

governos, incentivos e parcerias, e também pensar em como montar esses acervos. 
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Ângela Mascelani abriu o encontro contando um pouco da experiência do Museu Casa 

do Pontal. Destacou como se deu a formação de seu acervo, de que forma o museu se 

mantinha visto que precisa preservar um acervo tão rico e importante de arte popular, e 

quais as dificuldades encontradas para lidar com o mesmo. Explicou que esse era um 

museu iniciado a partir de uma coleção privada, feita por um artista plástico francês que 

foi seu sogro, quando ele militava, ainda jovem, a favor da Resistência Francesa. Esse 

artista começou a adquirir um acervo paralelamente à sua vida de design, em meio a 

montagens de exposições. Essa coleção, inicialmente, era um hobby. Pode-se dizer que 

talvez 70% da coleção foi comprada diretamente por ele.  

Situação diversa, quando comparada com a de um museu público, no nosso caso o 

MAES, que foi inaugurado sem uma política de acervo e nem investimentos para  

adquiri-los. 

O Museu do Pontal formou-se e estruturou-se a partir do ideal de uma família, que ainda 

hoje o mantém. Do ponto de vista do acervo, detém uma coleção de mais de oito mil 

peças dos mais diversos suportes, materiais, tamanhos, e com alto custo de manutenção. 

Tudo isso faz com que tenha muitos problemas orgânicos na manutenção do acervo, um 

trabalho que demanda enorme esforço institucional. Além disso, pelo espaço físico do 

museu, havia outro problema: como exibir esse acervo. Era necessário torná-lo 

acessível. A primeira grande exibição desse acervo aconteceu no Museu de Arte 

Moderna do RJ, no ano de 1996, sendo que o Rio de Janeiro ainda não tinha recebido 

ainda uma grande mostra de arte popular nessa amplitude. 

            Hoje, a fragilidade do museu está no fato de ainda se manter pela iniciativa da 

família, de seu acervo não ter tido a visibilidade necessária, com problemas de 

localização, apesar dos inúmeros esforços feitos pelo próprio museu de torná-lo 

referência em arte popular no país. No entanto, um museu que diz respeito a uma 

história familiar subitamente pode perder a sua direção. Disse Mascelani que 

 

 O museu foi instalado num prédio simples, a poucos metros do mar, num local 

com uma umidade relativa muito grande e alta incidência do sol. Além do mais ele 

não foi projetado com a expectativa de um dia ser aberto ao público. É muito 

diferente de se ter uma coleção particular.  
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            Ângela finalizou sua apresentação relatando que apesar do dinamismo do museu, 

o recurso é sempre adquirido com projetos, e isso inviabiliza ações contínuas, 

reconhecendo a necessidade de se encontrar um modelo para gestão do museu. 

Sinalizava uma interlocução com os governos, esperando o desenvolvimento de 

parcerias que permitissem a manutenção do museu e de suas atividades. 

            A partir desse relato, podemos pensar que os museus são instituições culturais 

mais complexas se comparados a teatros, bibliotecas, orquestras, pois abrigam um 

patrimônio que precisa de cuidados diários e muito específicos para sua preservação, 

necessitando de uma equipe multidisciplinar, tendo também mais dificuldades para 

atrair, formar e trabalhar o seu público. Volto aí à questão inicial que Herkenhoff abriu a 

Série de Encontros Como ser MAES. Para que servem os museus? Qual a sua função, 

para contextualizar a discussão? 

            Chegando à questão dos acervos e suas necessidades que foi o ponto central 

tratado na temática do dia, foi importante trazer à tona a discussão sobre o predomínio 

das exposições temporárias nos museus de arte brasileira nos últimos anos, que sempre 

foi um problema para o MAES. Como não desenvolveu uma política de acervo, não 

encontrava uma linha de utilização do mesmo, recorrendo em quase todos os anos de 

atuação a projetos temporários, de vez em quando estabelecendo uma interlocução com 

o acervo do museu, mas na maioria das vezes não. Essa questão do excesso de 

exposições temporárias esbarra no entendimento do museu como espaço educativo, de 

formar um repertório visual para as pessoas que o frequentam. Mas, se o museu quer 

formar visualmente o seu público, ele tem que recorrer a obras que não fazem parte do 

seu acervo. Talvez poucos museus brasileiros possam fazer uma programação 

continuada, de bom nível e informada, sem recorrer a acervos alheios. Isso é um 

problema?  

Cocchiarale abriu o encontro dizendo que:  

 

Tanto na esfera pública quanto na esfera privada há um alinhamento da sociedade 

em relação à cultura visual do país. Simplesmente não existem, salvo raríssimas 

exceções, coleções que estejam disponíveis ao acesso público, sem falar nas 

coleções internacionais, que são quase inexistentes no país. Por outro lado, essa 

carência quase absoluta dos nossos acervos, principalmente quando nos afastamos 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, embora a situação não seja menos grave nessas 

cidades, faz com que as cidades sem circulação de exposições temporárias, 

exposições itinerantes, desempenhem um papel de grande importância, porque é 

por meio delas que os museus podem desempenhar seu papel formativo. Esses 
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museus podem contribuir de alguma maneira para a formação visual do público. 

Apesar da ausência de acervos relevantes na maior parte dos museus, existe 

também o outro lado: permitir que o museu desempenhe o seu papel formativo, 

educador. Então, ambas podem contribuir no momento para a formação de 

repertório. 

 

            O problema é que, segundo Cocchiarale, para que esse papel formativo dos 

museus funcione a partir de exposições, sempre que possível elas devem ser mescladas e 

enriquecidas com obras dos acervos permanentes. Isso é uma prática muito interessante, 

feita pelo MAM do Rio de Janeiro, por exemplo, que mescla várias exposições 

temporárias que vêm de fora com obras das coleções permanentes. Qualquer que seja a 

origem do acervo, seja próprio ou emprestado, as exposições e as ações que as 

acompanham, como catálogos, debates e palestras, deve enunciar um discurso crítico em 

relação à produção que é exibida no museu. Isso implica que os museus adquiram ou 

recuperem a sua capacidade de formulação do projeto institucional, e de enunciar esse 

discurso crítico em relação à arte. Embora as exposições temporárias desempenhem um 

papel importante hoje, não podem ser tomadas como modelo permanente da atuação 

dessas instituições. No encontro, Dos Anjos argumentou que as exposições temporárias 

talvez fossem um mal necessário. Na opinião dele 

 

 

Talvez seja preciso dizer que as exposições temporárias sejam um mal 

extremamente necessário hoje no país, já que não temos acervos permanentes à 

altura da necessidade de formação do público. Mas é também necessário que o 

Estado, principalmente na área Federal, e também os setores privados, que ao 

menos dizem possuir interesse público, desenvolvam um esforço para que em 

médio e longo prazo se formem acervos públicos abrangentes e continuamente 

atualizados, para que as exposições temporárias deixem de ocupar esse lugar 

formativo e de destaque nos museus brasileiros e voltem a desempenhar um papel 

mais especulativo, de releitura das idéias e de juízos assentados pelas coleções 

permanentes, de diálogo com elas. 

(DOS ANJOS– encontro Acervo: por quê, para quê, para quem? 29 de outubro de 

2004- auditório do Bandes) 

 

 

            Diante desse pensamento qual seria o modelo para se conseguir isso? Uma 

estratégia apresentada por Moacir dos Anjos era que talvez os acervos devessem circular 

mais, se intercambiar, olhando fundamentalmente para o que existe de relevante no país 

hoje, em termo de museus, e para as possibilidades que existem de esses acervos 
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circularem de forma organizada, com o intuito de auxiliar na formação visual do público 

brasileiro. 

            O MAMAM, no Recife, museu que Dos Anjos dirigia, pode nos dar um bom 

exemplo disso, o que já foi citado no capítulo inicial. Tem sua programação pautada 

pela habilidade, o que na verdade, sucede com a maior parte dos museus de arte 

moderna brasileiros. É um museu que, embora criado como instituição voltada à 

conservação e à difusão da arte moderna, realiza exposição de artistas contemporâneos, 

sejam artistas locais, de outras regiões ou de outros países, sejam jovens ou maduros. O 

acervo é relativamente pequeno, com cerca de mil obras, e muito mais antigo que o 

próprio museu. O MAM, na verdade, herdou, quando foi criado, o acervo da Galeria 

Metropolitana de Arte do Recife, que por sua vez foi composto de diversas doações 

feitas à municipalidade, desde os anos 20 até o início dos anos 90. Devido à sua própria 

natureza, tem obras de Vicente do Rego Monteiro, João Câmara e uma importante 

coleção de obras de Aloísio Magalhães. Depende em grande medida do empréstimo do 

acervo de colecionadores privados e de outras instituições, de galerias e dos próprios 

artistas.  

            O caso do MAM ilustra bem a ideia de que em várias situações as exposições 

temporárias não são um mal em si, podendo ser mesmo muito importantes para a 

formação do público, principalmente em locais onde não existem acervos significativos 

de arte contemporânea. É esse também o mais importante papel do Museu da Vale, 

localizado no Espírito Santo. 

O fundamental é destacar que qualquer que seja a origem do acervo exibido no MAES, 

seja próprio ou emprestado, as exposições e todas as demais ações educativas 

relacionadas a ele deveriam sempre buscar estimular a relação crítica do público com o 

que está sendo exposto, sempre tendo a preocupação de contextualizar, entender o que 

está sendo exibido, por que está sendo exibido, abrindo mão de toda cenografia 

dispensável à exposição da obra e centrando as atenções na própria obra.  

            O momento que o MAES passava com a realização desses encontros podia ser 

visto como um esforço de requalificação institucional, de contribuição do museu para a 

sociedade, do seu papel formativo e de suas obrigações com relação não só ao seu 

próprio acervo, mas também a questões de ordem física, estrutural, técnicas, conceituais, 

comunicacionais e políticas. 
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            Cocchiarale pontuou essa discussão, dizendo que esse era também um problema 

dos mais ―afamados‖ museus do país, pois esses museus também não possuíam 

rigorosamente um perfil de acervo que correspondesse conceitualmente àquilo que sua 

designação sugeria. Era uma grande questão para o MAES que trazia o nome de 

Dionísio Del Santo e detinha o maior acervo público do artista no país, e não sabia ainda 

como lidar com esse acervo. Assim como o MAES, o Museu de Arte Moderna do RJ, 

que detinha importante coleção de arte contemporânea, encontrava problemas de ordem 

conceitual, o que fazia com que fossem repensados até mesmo os paradigmas do que é 

moderno e contemporâneo, do que é arte, do que não é arte, a partir do que se considera 

como arte moderna ou contemporânea, disse ela. E exemplificou:  

 

Por exemplo, quando se fala em moderno e contemporâneo, é impossível não 

pensar nas referências que esses nomes têm fora do Brasil. Citando um autor 

importante, Artur Danto
21

, em seu livro mais conhecido que se intitula: Depois do 

fim da arte, a grande questão não é discutir se a arte acabou ou não; ele não diz que 

a arte acabou, mas afirma que a partir dos anos 60, principalmente em meados da 

década de 70, tudo aquilo que o Ocidente considerou como arte desde o Século XV, 

acabou. E isso não é só Danto que analisa.  

Outros autores, como Walter Benjamin, nos mostram que o que entendemos por 

arte é uma coisa cuja compreensão começa no século XV e cujo sentido deixa de 

existir a partir de meados da década de 70. Enquanto em Paris existe o Pompidou, 

que se definiu como um perfil de arte contemporânea, nós temos o MAM, com uma 

coleção híbrida. Isso acontece porque no Brasil não temos um programa de apoio 

constante à atualização das coleções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

21 Arthur Danto, filósofo e crítico de arte americano. É autor de inúmeros livros e artigos de crítica da arte. É 

colaborador da revista Artforum e Naked Puched Review. 
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Nesse sentido, o MAES precisava encontrar uma alternativa para constituir suas 

coleções a partir de sua requalificação institucional e o desenvolvimento de uma política 

para aquisição de novas coleções. Esta coleção não precisava ser uma colcha de 

retalhos, cujo objetivo fosse contabilizar obras para o museu. Era o momento de se 

definir um critério, uma linha curatorial que estivesse de acordo com o projeto do 

museu. Constituir um acervo para o MAES, não necessitava de um investimento 

financeiro incalculável, precisava e precisa de investimento permanente e sistemático e 

necessita de critério. Contar com as exposições temporárias, a partir disso, era uma 

alternativa do museu de dinamizar, de atrair público, mas não como única solução para o 

desenvolvimento de seus projetos. Importante que se tenha consciência desse aspecto da 

febre das exposições temporárias.  

            O Encontro Como ser MAES parecia enunciar uma tentativa de se repensar e 

discutir isso, entendendo que a instituição de um museu passa pela responsabilidade de 

mantê-lo. Era importante sensibilizar e entender que tudo começa de fato, no dia da 

inauguração do museu. 

            Certamente a mobilização da comunidade imediatamente interessada era 

importante, juntamente com a sensibilização de setores empresariais locais e, sobretudo, 

o desenvolvimento de um projeto realizado por pessoas que tivessem representatividade.  

Ao dar o primeiro passo para a formulação de um perfil, consequentemente adviria a 

definição de um projeto e a escolha de determinadas âncoras para esta coleção, para que 

em torno disso se buscasse a liberação de recursos, não importa em que escala fosse, 

municipal, estadual ou federal. O momento era de se pensar em um acervo para o 

MAES, seja o já existente e o por ser adquirido, como um acervo voltado para o seu 

próprio espaço, o museu e seu território. 

            Naquele momento, o chamamento da Secretária Neusa Mendes era para que o 

governo do Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo e a prefeitura de Vitória 

criassem não somente o Museu do Estado do Espírito Santo, mas um museu que 

representasse o estado nessas instâncias, a da universidade e a do município. Que esse 

movimento iniciado por essa série de Encontros, definisse o MAES que queríamos, 

onde e como, a partir do que outras pessoas pudessem partir e dar continuidade ao 

museu. Em suas palavras, Neusa depositava muita expectativa nos encontros. 
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Foi muito difícil iniciar, mas conseguimos chegar até aqui. Iniciamos um 

movimento e agora as coisas têm de acontecer. 

Vivemos um momento de consolidação, de união; as universidades também já 

percebem a possibilidade de ampliar um quadro técnico que é escasso, 

principalmente na área da curadoria. 

(MENDES– Encontro Acervo por quê, para quê, para quem? – 29 de outubro de 

2004 – auditório do Bandes) 

 

 

            A única maneira de se institucionalizar o MAES, no sentido de tornar alguma 

coisa permanente, era criar envolvimento e consolidar os laços afetivos dessa instituição 

com a comunidade diretamente interessada nela. Se a ação de uma instituição é pouco 

visível, ou por alguma razão não consegue cativar a comunidade interessada, a 

instituição se fragiliza.  

            Finalizando as discussões, no dia 05 de outubro de 2004, uma temática de 

extrema relevância, foi colocada em debate: curadoria. Com o tema Como curar 

museus? Cocchiarale iniciou sua palestra falando primeiramente da dificuldade em 

relação ao modo como os poderes públicos e o empresariado avaliam as artes plásticas: 

 

Sabemos que do ponto de vista da formação cultural das elites brasileiras, 

infelizmente a nossa área está em último lugar na fila. Dão preferência em primeiro 

lugar à música, em segundo lugar ao teatro, em terceiro lugar a outras 

manifestações cênicas e em último lugar às artes plásticas, que são coisas que as 

elites não entendem, nas quais não vêem sentido. Não adianta dizer: ―A sua 

empresa se beneficiará da renúncia fiscal e terá um marketing gratuito na esquina‖. 

Isso não sensibiliza, setores do empresariado não gostam disso. Deve haver uma 

mudança nas mentalidades. 

(COCCHIARALE – Encontro Como curar museus? 05 de outubro de 2004 – 

auditório do Bandes)   

  

            No caso da realidade do Espírito Santo, o estado pode realizar a mediação com 

setores disponíveis do empresariado local interessados em investir nessas coleções, disse 

ele. Somente leis de incentivo, em si, de nada adiantam, pois é difícil supor que alguém, 

apenas por benefício fiscal, vá associar o nome de sua empresa a uma coisa que ela não 

aprecia, sobretudo se é algo que ela não compreende. Talvez, associando um caráter 

mais regional à coleção do MAES fosse de mais fácil compreensão para investimentos. 

No entanto, a ênfase no regional poderia ser explicada de dois pontos de vista. Um 

talvez compreenda que o museu de caráter nacional e internacional é caro demais, e que 

só seria viável um museu centrado na produção daquela comunidade. O outro, que é 
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ideológico, e mais questionável, afirma que a única maneira de o artista capixaba ter sua 

produção reconhecida e mostrada é valorizando a prata da casa. Muitas vezes a 

ideologia do regionalismo, ao invés de ser uma estratégia de defesa, é uma estratégia de 

capitulação de seu acervo. Poderia ser regional sendo pontuado com obras de outras 

regiões do país que contextualizassem a produção local num conjunto mais abrangente, 

que é o conjunto da produção artística brasileira, numa perspectiva contemporânea. Por 

ser ela contemporânea, trata-se de um processo que exige ação ininterrupta e que pode 

ser promovida através de debates e da organização de projetos que envolvam artistas 

contemporâneos, para que participem de mostras e possam doar obras, de acordo com os 

critérios estabelecidos em cada momento, ininterruptamente. 

            A proposta que se desenhava era que talvez Dionísio Del Santo, que é um artista 

âncora do Espírito Santo, importante e conhecido em âmbito nacional, pudesse 

impulsionar um programa de formação de acervos para o museu e de definição de um 

projeto curatorial.  

            Finalizada essa série de encontros, a intenção era que se redigisse um documento 

final contendo o plano de gestão do MAES e uma política de ações para o museu. Dessa 

maneira, como documento, isso não aconteceu, mas de fato, os encontros foram 

determinantes para um novo olhar que se passou a ter sobre o MAES, e refletiu em uma 

série de ações e atividades, em novos conceitos e em melhorias de ordem física e 

estrutural. 

 

 

3.3 – Novas diretrizes para o MAES 

 

            A partir desses encontros, um dos maiores desafios foi definir eixos orientadores 

para os calendários anuais das mostras que buscassem cobrir lacunas do circuito das 

artes na Grande Vitória. As exposições do museu passaram a ser planejadas anualmente, 

buscando contemplar tanto a arte contemporânea nacional e local como a produção 

histórica consagrada, e com atividades voltadas para a formação de professores e alunos. 

            A primeira atividade relacionada à formação de professores aconteceu a partir de 

um convite realizado em 2004, pela coordenadora do Polo Arte na Escola de Vitória, 

Moema Rebouças. Visava lançar o Polo, distribuir e realizar oficinas apresentando e 

explorando possibilidades de uso do material didático Arte BR em Vitória e nos 11 



77 

 

municípios sede das Superintendências Regionais de Ensino – SRE, da Secretaria da 

Educação do Espírito Santo – SEDU. 

            Em abril de 2004, foi realizado o lançamento do Arte na Escola em Vitória e do 

material didático Arte BR
22

 e abertura da exposição das duas obras contempladas no 

Arte Br: uma fotografia sem título de Sebastião Salgado do ensaio ―A luta pela terra‖, 

do acervo do MAES e ―Salvai as nossas almas‖, de Siron Franco doada na ocasião pelo 

artista. Foram oferecidas também 12 oficinas de quatro horas de duração, para 

professores de artes do ensino fundamental e médio dos Municípios da Grande Vitória, 

apresentando o kit Arte BR e suas possibilidades de uso, sendo distribuídos 210 

exemplares para os professores participantes. Em junho e julho do mesmo ano, a 

atividade teve um desdobramento com o Projeto ―O museu pega a estrada com o Arte 

BR‖. Foram percorridos os municípios de Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, 

Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia e São Mateus, 

realizando a oficina e distribuindo kits para 200 professores de todos os municípios não 

pertencentes à Grande Vitória. 

 

                    A ideia de realizar essas oficinas era também divulgar o MAES e incentivar a 

visitação ao museu para que as obras em exposição inclusas no kit Arte BR fossem 

vistas. 

Várias escolas do interior atenderam ao convite. Essa experiência veio ao encontro da 

direção que a Secretaria de Cultura desejava imprimir ao MAES: ser um museu voltado 

para o Estado e não apenas circunscrito à Grande Vitória.  

De dezembro do mesmo ano a novembro de 2005, outro projeto foi realizado com a 

Exposição Itinerante de Gravuras de Dionísio Del Santo da coleção do MAES, em 

parceria com a SEDU, através do núcleo de Currículo de Artes Plásticas, e apoio do Itaú 

Cultural que doou 80 kits do material didático Caixa de Cultura Gravura.  

 

_________________ 

22 O Arte BR foi criado para subsidiar o professor na sua prática docente. Trata-se do primeiro material 

educacional disponível no Brasil que traz importantes obras do século XX pertencentes a acervos de museus das 

várias regiões brasileiras disponibilizado para as escolas de todo o país. Ele mostra caminhos para que o 

professor se aproprie dos universos da arte por meio da leitura de imagem, convidando-o a atuar como 

pesquisador de arte e co-autor dos conteúdos a serem desenvolvidos em suas aulas. (fonte: site Arte na 

Escola.www.artenaescola.org.br – consultado em 16 de fevereiro de 2011). 
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            Esta ação voltada para a expansão das fronteiras do MAES contou com dez 

reproduções fotográficas no tamanho original de gravuras (oito serigrafias e duas 

xilogravuras) de Dionísio Del Santo. Em cada um dos onze municípios percorridos foi 

realizada a palestra ―História da Gravura‖, de quatro horas de duração e fartamente 

ilustrada, bem como ofertada a ―Oficina Prática de Técnicas de Gravura‖, com carga 

horária de dezesseis horas, realizadas e ministradas pelos professores Fernando Gómez, 

Maria das Graças Rangel e Júlio Tigre. 

            ―Cada município do Espírito Santo recebeu uma Caixa de Cultura Gravura que 

ficou sob a guarda de uma escola e disponível para empréstimo. Participaram das 

atividades 250 professores de todos os municípios do Espírito Santo, e mais de 3.000 

pessoas visitaram as exposições. A divulgação do MAES no interior entre os professores 

do estado incentivou excursões de alunos para visitar suas exposições‖
23

.             

  

Em 2006 foi dada continuidade à parceria com a Secretaria de Estado de Educação - 

SEDU, porém em outro formato. A cada exposição do MAES eram realizadas oficinas 

em Vitória, relacionadas à técnica e temática abrangidas, contemplando conteúdos de 

artes e de outra área de conhecimento. Dessa forma, buscava-se através da 

interdisciplinaridade conscientizar professores de outras disciplinas acerca da 

especificidade das artes visuais.  

 

Participavam das oficinas três profissionais de cada SRE: um professor de arte, outro de 

disciplina relacionada com o conteúdo da exposição e um técnico da Superintendência. 

Posteriormente eles reproduziram a oficina para professores dos municípios de suas 

Superintendências acompanhados por Mirtes Moreira, então responsável pelo núcleo de 

Currículo de Artes Plásticas da SEDU. 

 

 

 

 

 

______________________ 

         23 Dados: site do MAES. Disponível em www.secult.es.gov.br 
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            A prática dessa formação continuada foi aplicada em duas exposições do museu: 

―Universo do Cordel‖, de curadoria de Franklin Espath Pedroso e PedroKarp Vasquez, 

aberta em 11 de abril de 2006, uma coletiva de poetas e xilogravadores de cordel; e 

―Camille Claudel – a sombra de Rodin‖, de curadoria de Romaric Sulger Büel e de 

Reine-Marie Paris de La Chapelle, aberta em 30 de agosto de 2006, contendo obras de 

Camille Claudel, Auguste Rodin e Alfred Boucher. 

            Para a exposição ―Universo do Cordel‖ foram ofertadas as oficinas de ―Produção 

de texto‖, com Paulo Roberto Sodré, professor Doutor do curso de Letras da UFES, de 

duração de oito horas e a de ―Ilustração com técnicas de gravura‖ com Fernando Gómez 

Alvarez, Professor Mestre do curso de Artes Visuais da UFES, também com oito horas 

de duração. Além disso, os envolvidos na formação realizaram uma visita intermediada 

à exposição e participaram da palestra com J. Borges sobre a experiência do artista a 

respeito da produção e circulação de cordel no Brasil. Onze professores de artes, onze de 

língua portuguesa e os onze responsáveis pelas Superintendências Regionais de Ensino 

do ES participaram da oficina. Ao final todos produziram cordéis escritos e ilustrados 

por eles próprios. O desdobramento da atividade nas escolas de origem surtiu muitos 

frutos tendo culminado em alguns com feiras públicas dos cordéis produzidos pelos 

alunos, como ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo. 

            Por ocasião da exposição: ―Camille Claudel – a sombra de Rodin‖. a formação 

continuada iniciou-se no primeiro dia com a Oficina de Modelagem em Argila, com 

artistas do Grupo Queima de Cerâmica, com oito horas de duração. O professor da 

UFES Attílio Colnago Filho ministrou a palestra ilustrada ―A evolução histórica da 

apresentação da figura humana nas artes plásticas‖, com quatro horas de duração. No 

turno da tarde a Professora mestre Patrizia Lovatti conduziu a ―Oficina de matemática 

vinculada à arte, baseada na exposição Camille Claudel‖, quando trabalhou questões 

como o cálculo do ponto de ouro, proporções do rosto e do corpo humano e cálculo de 

sua regularidade a partir de fotos dos alunos da oficina e das esculturas de Camille 

Claudel, dentre outras. (Fonte: relatório de atividades do MAES). 

Além disso, os professores participaram da palestra ―Paris 1900‖, proferida por 

Romaric Sulger Büel, curador da exposição e realizaram uma visita intermediada à 

exposição. 

Participaram dessa atividade onze professores de artes, onze de matemática e os onze 
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responsáveis pelas Superintendências Regionais de Ensino do ES de diversos 

municípios do ES. 

Com a exposição Camille Claudel, foram realizadas oficinas para deficientes visuais, o 

que propiciou o contato tátil de deficientes visuais com as obras expostas. Essa 

experiência de inclusão cultural foi bem-sucedida e emocionante. Esta exposição, aliás, 

pode-se dizer que foi um divisor de águas para o museu, do ponto de vista de 

visibilidade, de ações educativas e de inserção de público dos mais diversos tipos. Foi 

disponibilizado aos professores ou aos interessados em geral material elaborado pela 

equipe educativa do MAES, com textos e informações que complementavam a visita ao 

museu, além de auxiliar o professor no que ele poderia estar desenvolvendo em sala de 

aula a partir da visitação, ou antes mesmo da sua visita.  

            Com a exposição Camille Claudel, o público capixaba começou a inserir o 

museu como uma opção de entretenimento, vivenciando práticas museológicas, e 

criando relações de pertencimento àquele espaço, de que aquilo que estava sendo 

visualizado e contemplado pertencia a ele também, fazia parte de sua cultura, era um 

patrimônio que fazia parte também da sua história. Nesta exposição, além das visitas 

monitoradas foi oferecida uma programação de vídeo, com exibição de documentário e 

filme sobre a vida de Camille Claudel. Além disto, foram oferecidas oficinas práticas, de 

modelagem, abertas à comunidade, com o intuito de estimular a criatividade e a 

imaginação, promover o interesse pela arte, despertar a consciência crítica, incentivando 

o aluno a se expressar e se comunicar por meio da arte. O MAES se afirmava, assim, 

como um espaço cultural de referência e com programação de qualidade. Estabelecia 

também parâmetros para que os serviços fossem avaliados, melhorados e modificados 

nas próximas atividades do museu. 

            Após a exposição de Camille Claudel, e como última atividade expositiva da 

gestão Neusa Mendes, foi inaugurada em 18 de dezembro de 2006 a exposição 

denominada Conspectus, com os artistas Orlando da Rosa Farya, Gabriel Borém, Raquel 

Garbelotti, Vinícius Gonzalez, Rafael Corrêa, Cristina Bastos e Andréa Abreu. Com 

curadoria de Fabrício Coradello e Rafaela Zanete, a proposta era inserir as discussões do 

universo urbano e da paisagem urbana no museu, paisagens essas que muitas vezes não 

eram percebidas. O texto de apresentação da exposição demonstrava a tônica da mostra: 
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De tão inseridas no universo urbano, as mutações da paisagem cotidiana quase não 

são percebidas. Em Conspectus, essa paisagem é acolhida pelo olho, que 

reinterpreta as imagens que lhes são apresentadas. Em Conspectus, o ―dentro‖ 

exteriorizado é armadilha para quem passa, enquanto o lugar-comum da cidade 

ocupa o espaço do Museu por intermédio do olhar.  

(CORADELLO; ZANETE- trecho do texto dos curadores da exposição). 

 

            Essa paisagem recortada no museu tem a ação do olhar do espectador, que 

reinterpreta as imagens apresentadas. Em contraponto, imagens de consagradas obras de 

arte, de diversos museus em todo o mundo eram apresentadas do lado externo do museu 

em enormes banners chamando a atenção dos transeuntes da principal avenida do 

centro, a Avenida Jerônimo Monteiro. A exposição procurava demarcar o MAES como 

um espaço de infinitas possibilidades, de investigação, de reconhecimento. Era este o 

olhar proposto ao MAES com essa exposição, que fazia um contraponto entre as obras 

consagradas e que comumente eram contempladas nos espaços museológicos, sendo 

vistas naquele momento do lado externo é que firmava o espaço físico do museu no 

contexto do Centro de Vitória. 

            Essa confirmação pôde ser apresentada em números. O MAES encerrava as 

atividades do ano de 2006 com um número de cerca de vinte e um mil visitantes. Se 

compararmos ao ano de 2003 que foi de cerca de quatro mil visitantes, o museu teve um 

crescimento sete vezes maior no período. 

Com o MAES em projeção, novas perspectivas para o museu surgiram para os anos 

posteriores. No entanto, no ano seguinte o museu passou por um processo de ruptura 

com a mudança da Secretária Neusa Mendes e o início de uma nova gestão para o 

Museu, imprimindo novas e importantes ações e gerando análises sobre o real perfil da 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Capítulo 04 – O MAES hoje 

 

4.1 – A gestão 2007-2010 

 

            Este capítulo procura apresentar as principais realizações da última gestão do 

MAES, especialmente, entre os anos de 2007 e 2010 e a participação de novos agentes 

políticos, sociais e econômicos. Faz uma análise da atuação do Estado no momento 

citado e da importância do poder público na estruturação de uma política museal para o 

Estado do Espírito Santo.  

            As descrições das atividades realizadas nos projetos expositivos deste período 

foram em sua maioria retiradas ou baseadas no Caderno MAES – O Museu como espaço 

de formação, produzido por um grupo de educadoras, apresentando os principais 

projetos realizados, com enfoque entre os anos de 2009 a 2010, sob a ótica da atual 

gestão. Este material foi publicado no ano passado e distribuído aos parceiros, escolas, 

prefeituras etc. Não é objeto da publicação, no entanto, fazer uma análise crítica dos 

projetos, visto que é um material de cunho promocional da instituição, o que considero 

relevante. Procura-se aqui, no entanto, a partir dessas descrições, fazer uma análise dos 

contextos deste período, em comparação com outros períodos do museu bem como 

utilizar o contexto de outras instituições a serem implementadas no Espírito Santo, como 

é o projeto do Complexo Cultural do Cais das Artes. 

            Corria o ano de 2007, e no Espírito Santo eram grandes as expectativas para o 

segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O momento político do estado 

era muito favorável. Tinha-se um governador com cerca de 80% de aprovação, e que 

havia dado uma guinada no cenário cultural. De balcão de serviços, a cultura se 

apresentava com ações efetivas, maiores investimentos e uma valorização da identidade 

cultural capixaba. 

            Nos equipamentos culturais vinculados, esse reflexo também era visível. O 

Teatro Carlos Gomes acabava de passar por um importante processo de restauração 

assim como o MAES. De espaços alheios aos olhares e interesse dos transeuntes, 

passavam a ser percebidos e valorizados. 

            No ano de 2007, no entanto, algumas rupturas foram consideradas 

representativas e marcaram um período de readequação no MAES.  
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            A então diretora do Museu sai em fevereiro de 2007 para assumir a Secretaria 

Municipal de Cultura de Viana. Logo em seguida, a então secretária Neusa Mendes sai 

da secretaria após quatro anos a frente da pasta. Neste momento, assume a então 

secretária Dayse Oslegher Lemos, economista, que estava anteriormente ocupando o 

cargo de Subsecretária de Planejamento na gestão anterior do governo Paulo Hartung. A 

nova secretária chega desejando imprimir um ritmo de reestruturação funcional e uma 

melhor organização administrativa e financeira da Secretaria. O MAES fica cerca de 

oito meses sem direção, com uma equipe bem reduzida e realiza duas exposições 

financiadas e organizadas pelo SESC. O interesse do SESC era divulgar as ações e o 

campo de atuação da instituição, visto que tinham adquirido imóvel do antigo Teatro 

Glória para abrigar o Centro Cultural SESC Glória
24

. O projeto encontrava-se em 

andamento com o restauro e adaptações do imóvel e tinha previsão de inauguração em 

2012 (fonte site SESC). 

            Neste momento, a Secretaria de Cultura caminhava no estabelecimento de 

diretrizes que norteassem a difusão da cultura pelo interior do estado, valorizando os 

agentes e identidades culturais locais e estabelecendo parcerias a fim de viabilizar 

diversas ações culturais. Dayse Lemos dizia que se estava vivendo um momento 

extremamente agregador, onde o Governo do Espírito Santo colocava a cultura em uma 

posição estratégica. O avanço vinha se tornando conquista diária, construído através do 

fortalecimento do diálogo com todos os setores da cultura e sociedade em geral. 

 

 

 

 

_____________________ 

24 O prédio do antigo Teatro Glória, localizado no centro de Vitória, foi projetado pelo arquiteto alemão Ricardo 

Wright e apresenta elementos da arquitetura eclética, com o uso de sacadas e balaústres, e o tradicional 

coroamento, no teto da estrutura, com cúpula na esquina. É a primeira construção com cinco andares da cidade, 

iniciada em 1926. Adquirido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), o prédio está em reforma para a instalação 

do Centro Cultural Sesc Gloria. Iniciada em 2009, essa reforma prevê novas ambientações internas e 

reestruturação do espaço, que terá sete andares e as seguintes instalações: teatro; cybercafé; livraria; bombonière; 

galeria de arte; restaurante; cinema; biblioteca; anfiteatro; bar panorâmico, com mirante e jardim no terraço, 

entre outros espaços. (fonte: site da Prefeitura Municipal de Vitória. www.vitoria.es.gov.br. Consultado em 15 de 

março de 2011) 

http://www.vitoria.es.gov.br/
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Demos um salto em 2008 ao lançarmos 12 editais que fomentaram as diversas 

linguagens da cultura capixaba, promovendo a política de interiorização e 

dinamizando o mercado cultural. Mais de 450 artistas e agentes culturais receberam 

recursos para a execução de seus projetos. Em 2009, vamos ampliar as 

possibilidades do cidadão capixaba de desfrutar a atividade cultural em suas 

diversas modalidades.  

    (LEMOS, entrevista site da Secult, 23 de abril de 2009). 

 

            E dizia também que o investimento em cultura ―precisa ser visto por todas as 

instâncias públicas como algo necessário e imprescindível para o desenvolvimento 

humano‖. 

            Neste novo momento, em novembro de 2007, assumiu o cargo de direção do 

MAES, Leila Horta, oriunda do Rio de Janeiro. Com uma equipe reduzida, a proposta 

da nova direção também seguiu o novo modelo da Secretaria Estadual de Cultura, ou 

seja, uma readequação administrativa, em investimentos e em melhorias no museu, 

como aquisição de equipamentos, readequação de espaços, segurança etc. Existiu 

também um investimento na contratação de estagiários e numa terceirização de serviços 

de recepção e outros. 

            Segundo Leila Horta,  

 

A Secretaria Estadual de Cultura deu toda a importância às melhorias exigidas 

internacionalmente pelo ICOM (Internacional Council of museums) e que hoje o 

MAES era um equipamento da Secult, reconhecido fora do estado, através de laços 

cooperativos entre parcerias, como por exemplo, com a Pinacoteca do Estado de 

São Paulo e MAES, na exposição Vistas do Brasil, em 2008 e Beatriz Milhazes: 

gravuras,em 2010. (entrevista realizada por email em 31 de março de 2011). 

 

            Nessa entrevista, Leila Horta também argumentou que anteriormente faltou um 

planejamento estratégico para o museu e que era necessário rever isso. A mesma disse: 

 

A análise da Instituição no começo da minha gestão foi exatamente a constatação 

que as mudanças acarretavam a falta de continuidade de projetos de curto, médio e 

longo prazos por falta de um planejamento estratégico. Após a minha participação 

no ESESP do curso de Desenvolvimento Gera l -Competências Estratégicas e outro 

de indicadores de Programas e Projetos consegui implementar metas estruturais de 
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base de tal forma, que com a mudança do governo o calendário 2011, das 

exposições de longa e curta duração , já estavam estruturados.  

 

            Horta falou também sobre a criação do Conselho Consultivo do MAES em 2008,  

formado pelo artista e curador, atualmente na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Carlos 

Martins, pelo diretor do Museu da Vale no ES, Ronaldo Barbosa, pela professora 

doutora da Universidade Federal do Espírito Santo, Almerinda Lopes, além da própria 

diretora, e que vinha trabalhando desde então na ressignificação do museu. Uma questão 

apresentada pelo Conselho foi a de dar visibilidade ao acervo dos artistas do estado 

existente no MAES, e um maior destaque ao acervo do artista que dá nome ao museu, 

Dionísio Del Santo, através da reprodutibilidade de suas obras, devido a grande 

quantidade de obras em papel. Leila relatou também, em entrevista realizada por e-mail 

no dia 31 de março de 2011, como poderia ser dado destaque ao acervo do Dionísio 

dentro do museu, e como isso estava sendo pensado: ― em exposições de longa duração 

de doze meses pelo menos, com recortes curatoriais diferentes e que faça link com as 

exposições de curta duração.‖ 

            A questão da utilização do acervo do Dionísio Del Santo pelo MAES e o fato do 

museu levar seu nome foram objetos de questionamento a muitos entrevistados durante 

a pesquisa. Célia Ribeiro, coordenadora da ação educativa do MAES no período de 

2003 a 2008 considerava relevante e importante a obra do artista e que este acervo 

deveria de fato estar no museu. A mesma relata: 

 

Dionísio foi um artista capixaba de expressão nacional e creio ser importante ter um 

museu no Espírito Santo que acolha em seu acervo tanto obras significativas das 

várias fases do artista, incluindo as diversas técnicas que empregou como de artistas 

nacionais significativos do período que dialogaram com as questões plásticas 

abordadas por Dionísio e também os que divergiram.  

Dessa forma, através de Dionísio, o museu poderia realizar exposições que 

abarcariam questões pertinentes ao modernismo brasileiro e assim poder situar 

conceitualmente a arte contemporânea que, a meu ver, também deve ser 

contemplada em exposições no MAES, não no acervo. 

Quanto a uma política relacionada ao acervo, creio que o MAES deveria se 

especializar em Dionísio e artistas que permitam o diálogo com suas obras, como 

descrito acima. Não acredito que venha a ter condições espaciais e técnicas para 

cuidar de um grande acervo. Se possui uma coleção bem cuidada, tanto no aspecto 

físico como histórico e conceitual, pode usá-lo não somente para exposições locais, 

mas também como moeda de troca com outros museus, intercambiando acervos 

para exposições temporárias. 

(RIBEIRO – entrevista dada por email em 13 de fevereiro de 2011). 
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 Após a saída de Célia Ribeiro, o setor educativo do museu ficou um período sem 

coordenador até a entrada de Ana Luiza Bringuente. Com a sua entrada, uma série de 

novas atividades educativas começou a ser planejada, tendo seu início com o projeto 

Encontros com Arte Educação. Em depoimento dado para Caderno produzido pelo 

MAES, Ana Luiza dizia da oportunidade de interagir e conviver com um museu de arte 

e das possibilidades de se trabalhar a arte, dada a sua pluralidade e seus desdobramentos. 

            No ano de 2009 foi estabelecida uma parceria com o Instituto Sincades, que 

permitiu ao museu potencializar suas ações educativas. ―O Instituto de Ação Social e 

Cultural SINCADES – Instituto SINCADES – foi fundado em 21 de agosto de 2008, a 

partir de um contrato firmado entre o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor 

do Espírito Santo (SINCADES) e o Governo do Estado do Espírito Santo. O acordo foi 

feito via Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria da Fazenda e viabilizado através do 

Programa para Incremento da Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo 

(COMPETE-ES), que tem como intuito estimular ações indutoras ao aumento da 

competitividade das organizações. Essa parceria do poder público e privado prevê que 

os recursos investidos no Instituto serão gerados a partir de um adicional de 10% sobre o 

ICMS pago nas vendas interestaduais do setor atacadista. O Instituto SINCADES 

apresenta-se como sua principal diretriz apoiar projetos em parceria com a Secretaria de 

Estado da Cultura e com a Secretaria de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social 

e também investir recursos na melhoria da competitividade do setor atacadista‖. (fonte: 

retirado do site do SINCADES 2011. www.sincades.org.br). 

            A partir dessa parceria, foi possível a realização de uma série de projetos 

voltados para ações educativas e na criação de um programa educativo para o MAES. 

Algumas estratégias de ação foram adotadas para elaboração, efetivação e sedimentação 

de um programa de arte-educação no museu. Pode-se citar, entre elas: 

Ciclo de palestras, realizados a cada exposição do MAES para tratar de assuntos 

referentes à exposição, o que tornou possível um debate e reflexão em torbo do tema 

abordado nas exposições. Encontros de arte-educação, onde ocorre a mediação 

especializada para professores, e posteriormente esse conteúdo é trabalhado em sala de 

aula pelos professores para tratar de assuntos mais relevantes da exposição para um 

posterior retorno ao museu  com os alunos para uma visita mediada. 
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Roda de conversa, partindo de um tema, onde são realizados encontros abertos ao 

público, onde se discutem questões pertinentes à exposição, tendo a participação de um 

especialista e um mediador.  

MAES para todos, com o intuito de criar percursos de mediação diferenciados 

privilegiando toda a diversidade que compõe o quadro de visitantes do museu, levando-

se em conta as visitas agendadas e os visitantes espontâneos.  

MAES na Rede, que possibilita o acesso, via web, de toda a programação do MAES, 

bem como a interação com as ações propostas nas exposições através de blog específico. 

Registro fotográfico e de audiovisual, que compreende o registro tanto de exposições 

quanto de ações paralelas realizadas no museu. 

            A primeira exposição realizada nesta nova formatação do setor educativo foi 

Andy Warhol: arte e práticas para o dia a dia. Foi realizada no período de dois de abril a 

dois de julho de 2009, que permitiu a realização de alguns projetos novos no museu, e 

entre os quais destaco o projeto Piedarte. A ideia original desta ação é do grupo R.U.S.T 

que promove ações em espaços urbanos próximos das instituições museológicas, e 

provocando uma interação com as comunidades do entorno através de propostas 

artísticas e conceitos conceitos apresentados na exposição. A primeira versão deste 

projeto no Brasil, denominada Comuniarte, foi uma iniciativa do Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói – MAC em parceria com a Andy Warhol Museum. No 

projeto, pesquisadores de diferentes áreas realizaram oficinas no Morro do Palácio, 

comunidade próxima ao museu, gerando assim uma aproximação entre a universidade, o 

museu, os moradores da comunidade e o seu espaço urbano. Em Vitória, a versão 

recebeu o nome de Piedarte, pois ocorreu no Morro da Piedade, comunidade próxima ao 

MAES. A ação contou com a participação de artistas e pesquisadores, que realizaram 

oficinas e encontros com as crianças e posteriormente com os adultos da comunidade, 

visando ampliar e ressignificar o olhar dos participantes em relação à arte, e 

principalmente em relação à sua comunidade, colocando assim em discussão a 

importância da preservação e valorização.  

             

            A exposição contabilizou uma participação de cerca de doze mil visitantes, o que 

pode ser explicado pelo forte apelo do artista que dá nome à exposição como também 

por suas atividades educacionais e expositivas. 
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            Ainda em 2009, o MAES recebeu entre os dias 11 de agosto e 16 de outubro a 

mostra Espectador em trânsito, uma vídeo-instalação itinerante promovida pela parceria 

entre a Secult e o ArteSESC. Com curadoria de Martin Grossmann, a exposição, de 

âmbito nacional, teve a participação de diversos artistas, e para a exposição em Vitória, 

foram convidados os artistas capixabas Orlando da Rosa Farya, Miro Soares e Juliana 

Morgado. A exposição apresentou produções artísticas contemporâneas que utilizaram a 

linguagem da vídeo-arte como forma de expressão.  

            Como ações educativas importantes desta mostra, destaco a formação de 

professores em parceria com a Secretaria Estadual de Educação – SEDU em curso 

ministrado pelo experiente arte-educador Luiz Guilherme Vergara, que já havia 

coordenado o setor educativo do MAC-Niterói e do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro. Participaram aproximadamente cento e cinqüenta educadores e a equipe de 

mediadores do MAES. Um material educativo também foi formulado para a mostra, 

pelo próprio Vergara e a pesquisadora Bia Jabor. 

O resultado da exposição foi a visitação de um público de cerca de quatro mil visitantes. 

Um número bem menor relacionado à mostra anterior, mas que permitiu o envolvimento 

e a participação de artistas capixabas na exposição. 

            A exposição seguinte foi denominada Triunfos do Carnaval, e que foi possível 

devido a uma parceria entre o Ministério da Cultura, o Governo da França, a Prefeitura 

de Vitória, a Comunidade Urbana de Dunkerke e a Secretaria de Estado de Cultura do 

ES. Nesta exposição foram apresentadas 54 gravuras abordando o universo do carnaval 

europeu, seus personagens, festas e momentos, retratados em imagens que variaram do 

satírico ao melancólico, do cômico ao dramático. As atividades educativas também 

envolveram a formação dos mediadores do museu, em processo anterior à abertura da 

exposição. A equipe desenvolveu roteiros destinados a diversos grupos. Outra ação foi a 

criação de um blog, onde os mediadores postavam suas pesquisas e opiniões acerca das 

atividades e seu cotidiano no museu. 

Paralelo à exposição também foi desenvolvido o Curso de Formação de professores, 

intitulado Roda de Conversa com o Arte-educador, elaborado e executado por Érika 

Sabino e Priscila Chisté, através de um projeto de extensão da Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

O projeto contou com a participação dos funcionários do MAES, que atuaram como 

pesquisadores colaboradores, fazendo a intermediação entre os proponentes do projeto, 
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o MAES e os participantes. O Roda de conversa com arte-educadores desenvolveu 

encontros quinzenais de discussão temática, definidas em conjunto com os participantes. 

Essa ação permitiu uma maior participação e contribuição dos professores desde o 

momento da escolha dos temas, e, sobretudo, nas discussões durante os encontros. O 

interessante desta exposição foi a parceria estabelecida com a Universidade, ampliando 

as possibilidades de interlocução com outras instâncias de pesquisa e conhecimento. 

            No ano de 2010, duas importantes mostras foram realizadas no MAES, 

reforçando a parceria efetiva do Instituto SINCADES e a Secretaria de Estado de 

Cultura, numa quase gestão das grandes mostras realizadas no museu, que como se 

mostrou passou a desenvolver grandes projetos de exposições internacionais, itinerantes 

e de custo alto. 

            Rembrandt e a Arte da Gravura abriu o calendário de exposições do ano de 

2010. A exposição foi inaugurada em 18 de março de 2010 e teve duração até o dia 16 

de maio de 2010. Esta mostra já havia sido oferecida para o Museu em diversas ocasiões 

anteriores, com aprovação na Lei Rouanet. No entanto, devido aos altos custos da 

mostra e na dificuldade de captação de recursos junto às empresas do Estado, o projeto 

foi arquivado. A mostra apresentou a coleção de 78 gravuras do artista, pertencentes ao 

Museu Casa Rembrandt e uma placa de impressão do artista. A mostra exibiu um 

panorama diversificado da produção gráfica do artista e foi dividida em salas temáticas, 

incluindo autorretratos, paisagens, retratos de anônimos e celebridades da época, 

alegorias, nus e cenários de época. 

            Durante os sessenta dias da exposição cerca de doze mil pessoas visitaram a 

mostra. Desses, quase quatro mil foram alunos de escolas públicas e privadas. Os 

resultados alcançados com a exposição reforçam a necessidade de se trabalhar a política 

educativa do MAES e o entendimento de um museu de arte como um espaço 

democrático, que precisa ser visto e entendido, um lugar que todo o cidadão tivesse 

acesso. Uma série de atividades foram desenvolvidas, dentre as quais se pode destacar: 

Ciclo de palestras, com objetivo de discutir e apresentar a obra do artista, bem como 

conceitos técnicos e teóricos da gravura. Foram realizadas mais uma edição dos 

Encontros de Arte-educação, com temas referentes à exposição, onde foram atendidos 

191 professores de várias cidades do Espírito Santo, que contavam ainda com visita 

mediada e distribuição de material educativo produzido para a mostra. 
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            Uma atividade inovadora denominada Worksohp autorretratos: animação com 

flipbook propunha estabelecer um diálogo com os autorretratos de Rembrandt, que na 

sua época utilizava a gravura para a produção de sua imagem. Foi realizada parceria 

entre o museu e o Centro Universitário de Vila Velha – UVV, através do Curso de 

Comunicação. 

            Outra parceria inovadora foi realizada com o Coletivo monográfico – um 

coletivo de artistas plásticos e o Pró Jovem Adolescente – projeto da Prefeitura 

municipal de Vitória. Os jovens tiveram contato com a obra do artista Rembrandt e 

produziram camisetas com suas imagens, juntamente com os artistas do Coletivo, 

questionando a propriedade da imagem pessoal e o processo de desvinculação dessa 

imagem dentro da cultura de massa.   

            Com o Instituto Tamojunto, a parceria teve o objetivo de trazer para o espaço 

museológico jovens artistas de periferias da Grande Vitória para visitar a exposição, que 

culminou em um segundo momento na elaboração de um grafite com cerca de 50m² nas 

paredes internas do MAES transmitida ao vivo pela internet, com a colaboração e 

parceria do artista Thiago Balbino do Coletivo Bolor Live Arts.  

            Como última ação descrita do ano de 2010, destacamos a exposição Beatriz 

Milhazes: gravuras. A mostra foi apresentada no período de 01 de junho a 29 de agosto 

de 2010 com a curadoria de Ivo Mesquista, e trouxe a coleção de gravuras de Milhazes 

que integravam o acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o que favoreceu a 

formação de um público para a arte contemporânea no Estado.  

 

            De todo modo, se recorrermos ao período de 2003 a 2006, uma série de projetos 

de cunho experimental também foram desenvolvidas, como projetos expositivos 

desenvolvidos pelo museu e para o museu, o que já apontava que o MAES tinha um 

perfil de atuação mais forte do que o de receptor de grandes mostras. O interessante dos 

projetos expositivos que se utilizam de acervos de outras instituições é a possibilidade 

de intercâmbio e a circulação de importantes acervos nacionais e internacionais, mas 

isso deve ser realizado intercalado com projetos mais autorais da própria instituição. O 

MAES parece atualmente retomar essas ações. 

            Uma novidade na mostra de Beatriz Milhazes foi a introdução de uma curadoria 

educativa, reforçando a importância das ações educativas em museus. Neste sentido, a 

curadoria consistiu em criar propostas para que além de continuar as ações já 



91 

 

desenvolvidas pelo MAES, pudessem dialogar com a mostra e atingir um público 

diversificado. 

            A partir desta curadoria, foram desenvolvidos novos projetos como o Olhar 

MAES, MAES Arte Urbana, Oficina de Fotografia Mil Cores em um Click e Oficina de 

Grafite. O Olhar MAES consistiu em um material educativo que apresentava textos 

sobre a vida e obra da artista Beatriz Milhazes, além de propostas de leituras de 

imagens. O MAES Arte Urbana contou com a parceria novamente do Instituto 

Tamojunto, artistas de grafite, jovens do projeto Rede Cultura Jovem e demais 

interessados.  

            A oficina de fotografia propunha fotografar o entorno do MAES relacionando a 

imagem capturada às serigrafias de Beatriz Milhazes, o que posteriormente foi 

compartilhado e discutido em rede. Fechando os projetos, a Oficina de Grafite ocorreu 

na rua lateral ao museu, envolvendo o movimento hip hop local, alunos de Desenho 

Industrial da UFES, que em interação desenvolveram uma série de grafites e um DJ 

fazia sua música.  

            Essas ações propostas podem de fato repercutir nos sujeitos, propiciando 

importantes transformações e mediações como protagonistas desta ação. No entanto, não 

foi possível avaliar os desdobramentos disto, visto não ter havido condições para fazer o 

acompanhamento mais detalhado destas ações.  

 

            Propondo estabelecer um diálogo com a exposição de Beatriz Milhazes, foi 

realizada a mostra Dionísio Del Santo: serigrafias, o que permitiu expor nove obras do 

acervo do artista pertencentes ao MAES. O objetivo apresentado pela curadoria era o de 

aproximar os dois artistas através da serigrafia. Essa idéia de interagir o acervo do 

MAES com as exposições vigentes partiu das discussões do Conselho Consultivo, 

tornando-se uma meta a ser alcançada pelo MAES, mas que ainda está em curso. 

 

            Apesar de todas estas importantes ações realizadas, torna-se necessário para 

garantir a continuidade das ações desenvolvidas no MAES, que todas as ações do museu 

se estruturem em programas e projetos, com estratégias a curto, médio e longo prazo. O 

desenvolvimento de uma política de museus para o estado pode ser um caminho. O 

cumprimento do Estatuto Nacional de Museus, que estabelece claramente as atribuições 

do espaço museológico também pode se constituir em uma ferramenta eficaz. A política 
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de museus apresenta as demandas do setor e hoje se configura em um instrumento 

construído coletivamente e de maneira muito participativa, o que garante que as ações 

do setor tenham respaldo e se instrumentalizem em políticas públicas de cultura, o que 

de fato, não ocorre para a área de museus do estado do Espírito Santo. 

            Acredita-se também que pouco se refletiu no estado sobre o conceito de públicos 

de cultura, no sentido de uma relação entre receptores, público e produtores (artistas e 

instituição).  

            Segundo Teixeira Lopes, neste sentido, o papel do museu em estabelecer uma 

relação social com seus visitantes, muitas vezes acontece sem uma reflexão sobre esses 

sujeitos, criando um direcionamento do comportamento dos públicos: como se devem 

apresentar; como devem interagir entre si e com os técnicos; como devem adequar o 

espaço, mesmo com excelentes projetos. Esta relação torna-se mais eficiente na medida 

em que existe uma organização e uma sistemática do contato entre a instituição museu, 

seu público e suas práticas. Como refere Michael Warner: 

 

Os públicos são em princípio openended. Eles existem em virtude da sua 

convocação. Deve ser mais do que uma lista pessoal de amigos. Deve incluir 

estranhos‖... Todos os públicos a quem nos dirigimos têm uma base social. O seu 

carácter imaginário nunca é meramente uma questão de fantasia privada (...) no 
entanto, a exata composição dos públicos convocados nunca pode ser inteiramente 

conhecida de antemão. Um público está sempre em situação de excesso face à sua 

própria base
25

.  

 

 

            Estarão os museus preparados para lidar com estes frequentadores e a nova 

concepção de espaço público que se apresenta? 

            O MAES hoje é o único equipamento público no Estado na função de instituição 

museológica, ou seja, que deva ter e garantir funções de preservação, pesquisa, coleta, 

comunicação e exposição. Como espaço público é um palco de conflitos, seja social, 

político, cultural etc. E isto ocorreu tanto do ponto de vista de sua implementação, 

quanto de sua inauguração e permanência. 

 

 

______________ 

        25 Michael Warner, Publics and Counterpublics, New York, Zone Books, 2002, pp. 74-75. 
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            Ao longo de seus dez anos de atuação, o MAES ofereceu ao público uma grande 

programação cultural. No entanto, essa programação, mediadora/geradora da oferta, 

muitas vezes é baseada em projetos já pré-desenvolvidos, grandes mostras itinerantes, 

de vultosos orçamentos. É preciso, mais do que se pensar na programação, refletir sobre 

suas funções como museu e como equipamento público cultural dentro de uma política 

cultural de Estado. 

            Pode-se trazer alguns exemplos de instituições museológicas que passaram por 

um processo de reestruturação, que já depois de espaços consagrados e inseridos no 

território urbano, passaram a desenvolver seus projetos dentro de uma política a longo 

prazo, com investimentos do governo estadual e que hoje se reflete em importantes 

programações, uma importante política de captação de acervo e numa visitação diária 

muito expressiva. Para isto, cito o caso da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

            A Pinacoteca do Estado de São Paulo, criada pelo governo do Estado em 1905, é 

o mais antigo museu de arte da cidade. De um espaço de visitação restrito, transformou-

se em espaço de inclusão, recebendo os mais diferentes segmentos da sociedade e 

evoluiu para um programa de mostras temporárias sobre as mais variadas questões de 

arte e da cultura, associado a mostra de longa duração com trabalhos de seu acervo.  

Hoje possui um corpo de funcionários com mais de cinqüenta técnicos e cerca de cem 

funcionários. 

            Incorporou em suas estratégias de comunicação a linguagem virtual e a 

propaganda. Redimensionou sua relação junto à escola formal. De uma iniciativa isolada 

do estado, constituiu-se em ação articuladora das esferas públicas e privadas. 

            ―Ao longo destes cem anos de atividades, o balanço de realizações da Pinacoteca 

do Estado é significativo: um acervo de cerca de 7 mil obras em diversas técnicas, de 

autoria de mais de mil artistas diferentes, que oferece uma abrangente visão da arte 

brasileira dos séculos 19 e 20; alguns milhões de visitantes (mais de um milhão, 

somente nos três últimos anos); dois prédios com área total de mais de 20 mil m2, 

ambos projetados por Ramos de Azevedo, que apresenta as necessárias instalações 

técnicas para o desenvolvimento de todas as atividades museológicas - o centenário 

Edifício da Luz, na avenida Tiradentes, inteiramente restaurado por Paulo Mendes da 

Rocha e, mais recentemente, o antigo prédio do Deops, atual Estação Pinacoteca, 

recuperado‖. (fonte: site do Governo de São Paulo. www.sp.gov.br) 
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            Desde 2006, o Museu vem sendo administrado por sua Associação de Amigos - 

na qualidade de Organização Social da Área da Cultura, assim reconhecida pelo governo 

do Estado de São Paulo - em uma pioneira experiência de um novo modelo de gestão do 

patrimônio cultural no Brasil. 

            Este novo contexto institucional contribuiu para implantação e fortalecimento de 

diversas políticas de atuação, com especial destaque para o programa de aprimoramento 

do acervo museológico. 

            Tem se articulado com outras instituições que detém importantes acervos como o 

da Coleção Brasiliana, doado recentemente pela Fundação Estudar.  

Além disso, diversos patrocínios viabilizados pela Lei Rouanet, permitiram a aquisição 

de importantes acervos, tentando superar um dos maiores problemas das instituições 

museológicas de caráter público no Brasil: a aquisição de acervo. 

            A Pinacoteca do Estado ainda se prepara para ampliar seu espaço, construindo 

um terceiro edifício, para abrigar especialmente seu acervo de arte contemporânea. 

Projeto integrante de uma série de iniciativas culturais do atual governo do Estado de 

São Paulo, a instituição se moderniza e atrai o grande público.  

            Vimos através desse exemplo, que dentro de uma nova lógica do Estado e da 

sociedade de consumo, o museu precisou se abrir aos diversos públicos e concorrer com 

as novas tecnologias, com a mídia, com o mercado, sem deixar no entanto de cumprir o 

seu papel social. Canclini (1998) nos reforça esse pensamento, apresentando que a 

instituição pública não deixa de estruturar suas práticas também dentro de uma lógica de 

mercado. No entanto, Canclini sugere a substituição dos parâmetros que só regem o 

Estado e o mercado por um processo de negociação mais amplo, em que participam 

diversos setores da sociedade civil, dentro de uma cidadania mais participativa.  

            Dentro dessa nova concepção, o museu passa a ser muito discutido no âmbito da 

questão das políticas culturais. O sociólogo português João Teixeira Lopes que 

desenvolve um amplo debate sobre as instituições culturais, com especial atenção aos 

museus, defende uma política cultural que seja capaz de atingir diversas classes sociais e 

diferentes sujeitos e grupos sociais, entendendo a cultura como um direito (Lopes, 

2007). 

            Lopes relata também que existe uma tensão na produção de cultura, para ele ora 

centralizada, ora dispersa (Lopes, 2007) que se dá por conta da globalização. A 

globalização relaciona-se ao consumo desenfreado, imediato e instantâneo, trazendo 
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novos sentidos para a produção cultural, muitas vezes superficial e disseminado, mas 

dentro de uma lógica capitalista e midiática, evidenciando relações de domínio e de 

poder. Ele propõe um novo olhar sociológico sobre a cultura, que tem a formação de 

público como questão central. Sinaliza que a compreensão da existência do museu deve 

estar apoiada em condições de cidadania, contrapondo-se a modelos de ―mera 

democratização cultural‖ e de ―políticas carismáticas‖ (Lopes, 2007). 

            Para o sociólogo, o Estado deve se configurar como interventor e regulador, 

garantidor de políticas culturais de caráter contínuo, e livre da ação do mercado. Assim, 

a democratização cultural vai como ele mesmo diz ―[...] na direção da produção de 

práticas culturais comprometidas politicamente, indo ao encontro das necessidades e 

aspirações populares, focalizando os sujeitos como protagonistas da própria história.‖  

 

Esses sujeitos são provenientes de diversas culturas, as manifestam de diferentes formas, 

e o museu, nesse sentido, deve socializá-las, fortalecendo, assim, o seu papel como 

instituição cultural. 

            Essa aproximação da instituição pública com o seu público, no caso, o dos 

museus, tem sido, na atualidade, pensada, como diz Santos (2004), no âmbito da 

estruturação das políticas de memória e das necessidades de representação dos diversos 

sujeitos, na medida em que os grandes museus, ou mesmo aqueles que se baseiam em 

uma concepção tradicional, muitas vezes criam um distanciamento desses públicos, que 

não se reconhecem nesses espaços. Ela declara que 

 

[...]Se é um fato que museus brasileiros têm permanecido ao longo de décadas 

ignorados por grande parte da população, temos que admitir que esta população 

pouca ou nenhuma participação tenha tido na produção dos discursos lá 

existentes[...]Se os discursos veiculados por museus brasileiros não têm exercido 

um papel importante em relação a um grande público, certamente eles são 

fundamentais nas disputas de poder entre aqueles que os sustentam[...]
26  

 

 

_____________________________ 

26 Ver em Santos, 2002. Caderno de Sociomuseologia, nº19. As políticas de memória na criação de museus 

brasileiros. Disponível em //HTTP:revistas.ulusofona.pt. Consultado em 16 de março de 2011. 

27 Regina Abreu. Trecho de texto MEMÓRIAS COLETIVAS disponível no site www.museusdorio.com.br. 

Consultado em 18 de março de 2011. 

http://www.museusdorio.com.br/
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            Abreu também se aprofunda nestes estudos, mas analisa a instituição dos museus 

a partir do entendimento dos signos e símbolos e das memórias coletivas.  

  

Os Museus desempenham importante papel enquanto lugares de memórias 

coletivas, capazes de irradiar e potencializar conquistas para a inclusão social, a 

cidadania, a transformação social e o desenvolvimento sustentável em diferentes 

regiões‖.
27 

 

              De acordo com o seu pensamento: 

 

De lugares consagrados a espaços de valorização de pequenos heróis das mais 

ínfimas localidades, os museus constituem hoje espaços cada vez mais relevantes 

respondendo ao nosso anseio por referências, elos, conexões com diferentes 

temporalidades.
28

 

 

            Nesta perspectiva, outro autor, Ulpiano de Meneses, trabalha no entendimento 

do museu como um espaço que deve construir pontes entre o local e o global, entre a 

tradição histórica e projeções futuras, entre representações imaginárias de várias culturas 

e identidades. Constata, no entanto, que os museus muitas vezes não refletem ou 

representam os diversos grupos e sujeitos, construindo narrativas muitas vezes estáticas, 

espetacularizadas. Ele mesmo pontua: 

 

[...] há no mundo de hoje uma crise da representação, e, em se tratando de museus, 

podemos perceber uma crise na imagem ou da representação conceitual simbólica... 

A noção de representação é ambígua, pois, o olho humano é universal, mas o olhar 

não, pois está historicamente e culturalmente determinado por cada indivíduo... os 

significados dos produtos são atribuídos pelas práticas e valores sociais e na 

interação dos sentidos... O mercado simbólico está se expandindo e atingindo os 

museus, podendo ser analisado pelo marketing cultural em torno das grandes 

exibições... desta forma, pode-se afirmar que a cultura está se transformando uma 

forma, um objeto sublimado de consumo e não de conhecimento... Neste sentido, as 

desigualdades sociais estão amplificadas e segmentadas, onde as reivindicações 

mais correntes são as de caráter do reconhecimento
29

. 

____________ 

28 Op.cit nota 27  

29 Trecho da conferência ―Museus na era virtual‖ proferida no XIV Seminário Internacional ―Museus 

ciência e tecnologia‖. Disponível em matéria na coluna Ciência em viva/ www.cienciaviva.org.br. 

Consultado em 23 de março de 2011. 

http://www.cienciaviva.org.br/
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            Deve-se trabalhar, portanto, por uma política cultural que seja capaz de atingir os 

diferentes sujeitos e grupos sociais. Essa construção só é possível e efetiva na medida 

em que todos façam parte e se reconheçam neste processo como agentes participativos, e 

que seja estimulada a reflexão do indivíduo a respeito da sua identidade e da sua relação 

com o mundo, ao permitir-se o acesso aos bens culturais.  

            No enquadramento da gestão dos equipamentos culturais, deveria haver, então, 

uma atenção à gestão da diversidade cultural, o que implicaria algum nível de análise da 

composição dos públicos utilizadores dos diversos equipamentos culturais. 

            Esse mote atesta tanto a existência de algum bem (no caso dos museus de arte 

seria seu acervo, os conhecimentos a que remete, por exemplo) como a afirmação da 

acessibilidade a esse bem de maneira contínua, e na formação de uma cultura visual para 

o Estado e para espaços como o MAES, que de alguma maneira, formam esse repertório 

visual e são transformadores e mobilizadores. 

            O governo passado Paulo Hartung, de fato, desenvolveu um projeto cultural para 

o estado do Espírito Santo que mudou o paradigma da cultura e do entendimento da 

cultura, não só na capital como em todo o interior. Foi também um agente fomentador, 

investidor, mas considera-se que agora é o momento de consolidar esta política e 

estabelecer estratégias em longo prazo.  

 

Em especial para o MAES, onde estão presentes muitas especificidades diferentes de 

equipamentos culturais, pois, possui um acervo, o qual deve salvaguardar, deve também 

gerar pesquisas, deve preservar, o que torna tudo mais complexo, na medida em que é 

necessário assumir tal estrutura da forma que é, um museu. Nos grandes investimentos 

iniciados no governo passado, estão previstos a inauguração de alguns equipamentos 

culturais, dentre os quais se pode destacar o Complexo Cultural do Cais das Artes. É 

necessário distinguir esse espaço visto que o projeto do Cais prevê a construção de um 

grande museu, e torna-se extremamente importante, neste momento, repensar o papel do 

MAES, que passará não mais a ser o único museu de arte do estado, devendo ser revisto 

seu tamanho de atuação, seu recorte conceitual e sua abrangência.  

            Na seção seguinte, portanto, apresentamos um pouco do projeto do Complexo 

Cultural Cais das Artes, e a impressão de alguns entrevistados sobre os impactos deste 

espaço e as perspectivas futuras. 

 



98 

 

4.2. O projeto do Cais das Artes – um novo cenário cultural no Estado 

               Com projeto do renomado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, o 

Complexo Cultural Cais das Artes é celebrado como o espaço que irá colocar o Espírito 

Santo na rota dos grandes espetáculos brasileiros. Orçado em cento e quinze milhões de 

reais, prevê a construção de um teatro e um museu, além de espaço multiuso, numa 

espécie de praça, dotada de equipamentos como cafés, livrarias e espaços para 

espetáculos cênicos e exposições ao ar livre. A nova praça será um lugar de atração na 

vida cultural da cidade. O conjunto arquitetônico projetado para o Cais das Artes, em 

Vitória, tem como característica central a valorização do entorno paisagístico e histórico 

da cidade. Localizado na Enseada do Suá, numa extensa esplanada aterrada em frente ao 

canal que conforma a ilha de Vitória, o projeto faz um elogio desse território construído 

pelo monumental confronto entre natureza e construção. 

 

Tal elogio, nesse caso, significa a decisão de configurar a esplanada em questão 

como uma praça aberta ao usufruto da cidade: um passeio público junto ao mar. E 

ainda, de forma complementar, implica a decisão de suspender os edifícios do solo 

de modo a permitir visuais livres e desimpedidas desde a praça para a paisagem 

circundante. Isto é, tanto para o dinâmico espetáculo dos trabalhos no mar, ligados 

ao porto, quanto para o patrimônio natural e arquitetônico da cidade, no qual se 

destacam as montanhas de Vila Velha e o Convento da Penha, localizado do outro 

lado do canal, em frente ao conjunto projetado. Trata-se, portanto, de uma ação 

arquitetônica orientada urbanisticamente no sentido de adequar história e geografia 

a uma desejada visão do presente, indicando, ao mesmo tempo, uma concepção 

museológica que procure associar arte e ciência numa perspectiva integrada 

(disponível no site da Secult – Memorial descritivo do projeto. 

www.secult.es.gov.br).  

               O percurso de visitação do Museu, cuja circulação vertical será em rampas e 

patamares cristalinos haverá varandas para a contemplação do entorno natural. 

 

Com um Museu climatizado e contendo uma área expositiva de 3.000 metros 

quadrados, mais um Teatro com capacidade para 1300 espectadores, preparado para 
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abrigar usos múltiplos, o conjunto do Cais das Artes procura equipar a cidade de 

Vitória para receber espetáculos artísticos importantes, qualificando-a como uma 

sede cultural com presença nacional. Isto é, intenta inserir a cidade na rota de 

eventos itinerantes (shows musicais, espetáculos teatrais, de dança e exposições de 

arte) que circulam pelas grandes capitais brasileiras, sediar grandes Eventos, 

Festivais, ou Companhias Estáveis de Música ou Dança‖. (fonte: site Secult. 

www.secult.es.gov.br) 

 

 O projeto foi desenvolvido sob coordenação da ex-primeira dama, Cristina Hartung e 

vem sendo trabalhado desde o ano de 2007. O autor do projeto, Paulo Mendes Rocha, 

em entrevista dada ao jornal explicou um pouco do espaço. 

 A implantação desse equipamento cultural tem aspectos peculiares ao lugar. A 

caixa de palco e o fosso de orquestra, por exemplo, não poderiam ser instalados 

dentro da maré. Tivemos que subir estes elementos. Já a plateia foi desenvolvida 

em direção ao mar, o que nos levou a colocar os cinco pilares que a sustentam 

dentro da Baía. Ressaltando que esse espaço será o primeiro do estado com 

capacidade de absorver grandes óperas. (ROCHA – entrevista publicada no Gazeta 

on line – acessado em 08 de março de 2011). 

            Sobre o Museu, o arquiteto falou que: 

ele será fechado, com grandes áreas expositivas separadas por andares. A distância 

entre um andar e outro será de 20 metros transversos. O diferencial é que será tudo 

transparente, feito de cristal. Mas o sol não atrapalhará porque estará tudo voltado 

para o chão. 

 

E completou: 

Sempre me emociono quando visito as obras do Cais das Artes. Eu fiz o projeto, 

mas tudo isso é uma obra do povo capixaba. Afinal a ideia faz com que a obra 

exista antes mesmo da construção. E vocês podem contar comigo até o final. 

Acompanharei tudo de perto. 
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            Quando finalizou-se a gestão Paulo Hartung, e mesmo com a eleição de seu 

sucessor, o ex-senador Renato Casagrande, o que gerou a saída da então Secretária 

Dayse Lemos, muito se especulou sobre a continuidade do projeto e o cumprimento do 

que se planejara pelo então grupo gestor. ―Para resolver essas questões, um decreto do 

governador Renato Casagrande, publicado no Diário Oficial do dia 26 de março de 2010 

transferiu da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) para a Secretaria de Estado de 

Gestão e Recursos Humanos (Seger) todas as atividades de gerenciamento, fiscalização 

e supervisão relacionados ao processo de implantação do Cais. A transferência vem 

acompanhada da criação, pelo mesmo decreto, do Comitê de Gestão e 

Acompanhamento da Implantação do complexo cultural. Instituído no âmbito da Seger, 

comitê que irá, especificamente, supervisionar o processo de constituição do projeto 

Cais das Artes‖
30

.  

            Segundo Dayse Lemos, o Comitê de Gestão criado é formado por três 

representantes da Secretaria Estadual de Cultura, dois da Secretaria de Gestão e 

Recursos Humanos e um da Secretaria de Planejamento, além da própria Dayse.  

Reforçou que este Comitê tem a função de acompanhar o processo de implementação do 

Complexo Cultural, mas que este será um equipamento da Secretaria Estadual de 

Cultura e a coordenação está sob responsabilidade de Dayse Oslegher Lemos ex-

secretária de Cultura de Hartung e hoje, já na gestão Casagrande, lotada na Seger. Ela 

também integra a Comissão de Acompanhamento das Obras do Cais das Artes, incluída, 

pelo mesmo decreto, no âmbito da Secult. Bastante envolvida com o projeto, Dayse, 

ainda quando secretária reforçara a importância de tal instituição para o estado. 

 

 

 

____________ 

30 Fonte: site do governo do Estado. Disponível em www.es.gov.br. Consultado em março de 2011. 

 

http://www.es.gov.br/
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O Cais das Artes reflete o momento atual de desenvolvimento do Espírito Santo. É 

um lugar que, num futuro próximo, representará nossa crença e confiança numa 

evolução cultural acompanhada de uma educação fundada na apreciação pela arte. 

É um espaço que fará com que o Estado abra caminhos para o intercâmbio de 

ideias, influências e criações com o Brasil e o mundo. (LEMOS, entrevista dada os 

site da Secult em novembro de 2010). 

 

            A FGV Projetos foi contratada para elaborar um plano de gestão para o 

complexo, que já está em andamento, sendo pensada nesta modelagem a programação 

cultural do complexo no ano vigente de sua inauguração, formato de gestão e escopo do 

contrato. Para este desenho, a FGV contratou um Conselho de curadores, que está 

elaborando um perfil conceitual para o museu, sua coleção e seu foco de atuação. O 

Conselho é formado pela Prof. Dra. Almerinda Lopes, da Universidade Federal do 

Espírito Santo, Ronaldo Barbosa, designer e diretor do Museu da Vale, Moacir dos 

Anjos, curador e crítico de arte, Carlos Martins, artista e curador, atualmente na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, e pela arquiteta e curadora Ana Helena Curti. Outro 

núcleo coordenado por Guilherme Vergara está elaborando a área de ação educativa do 

museu e um outro coordenado pela museólogo e diretor da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, Marcelo Araújo, desenvolve o núcleo de museologia. Foi estruturado também um 

Conselho de programação para o Teatro. 

A previsão de finalização das obras é na metade do ano de 2012, com previsão de 

inauguração do Complexo Cultural para o mesmo ano. A obra está gerando 200 

empregos diretos, mas este número deve subir para 600. Como o espaço será gerenciado 

por uma OS, as contratações serão apresentadas no contrato de gestão, o que se prevê 

também que será necessária a formação e qualificação de quadros técnicos existentes do 

Estado. Com sua inauguração, o complexo cultural tende a liderar a programação 

cultural nas vertentes do teatro, da música e das artes plásticas e visuais de todo o 

Estado.  

            Outra ação prevista pelo projeto do Cais é a realização de um Seminário para 

discussão e apresentação da proposta do complexo cultural à sociedade, em especial aos 

técnicos da área, estudantes, universidade, instituições culturais e outros pares.Dayse 

relata que o intuito dessa discussão é também quebrar uma idéia pré-concebida de que o 



102 

 

Cais é um espaço elitista, e que não privilegiará a produção local. Destaca ser este um 

espaço importante para o cenário cultural do estado. Na época em que era secretária, ela 

justificou que este projeto não nascia de um capricho: era uma necessidade antes de 

qualquer coisa
31

‖.   

O edifício está sendo instalado numa área que, paradoxalmente, não necessitava de 

revalorização: está em um bairro de grande valor imobiliário, nas imediações do 

único shopping de Vitória. O governo tinha reservado ali 20 mil m² para uso 

público, e optou pela edificação. "Paulo propõe um diálogo com essa sensação de 

estar defronte ao mar", analisa Dayse. "Ele é capixaba, e esperou 82 anos para ter 

um projeto em sua cidade natal. Ele tem muitas lembranças da infância ali, da visão 

dos navios passando, e o seu desenho é permeado por essa experiência afetiva." 

(Fonte: site da Secult. www.secull.es.gov.br)  

              Mendes da Rocha, que revitalizou a Pinacoteca de São Paulo e é autor do 

projeto do Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), pensou o edifício como um território 

a ser ocupado pelo povo, com uma praça de esculturas, um espaço amplo para 

manifestações. O novo Museu de Arte dentro do Complexo do Cais nasce com um 

acervo modesto, obrigando-se a se formar paulatinamente. No local, já havia uma 

escultura de Amílcar de Castro, que permanece. O arquiteto acha bom começar 

praticamente do zero. "É melhor não ter acervo, porque em menos de um ano corre o 

risco de se transformar num Cemitério da Consolação. Ninguém volta para ver a mesma 

coisa." Ele cita o caso do Museu da Vale, no próprio Espírito Santo, que instalou um 

museu em que as obras foram sendo criadas no próprio local. "No fundo, o que interessa 

é a educação da população e a desmistificação da arte. (Fonte: site da Secult). 

            O projeto tem sido esperado com grande expectativa, em especial pela classe 

artística capixaba. Um projeto de tal vulto, idealizado por um dos maiores arquitetos da 

atualidade no Brasil e inserindo de fato o Espírito Santo no circuito artístico nacional e 

internacional, busca preencher algumas lacunas no cenário cultural local. De fato, há de 

se pensar mais nos aspectos positivos que tal instituição gerará na cidade. 

_____________ 

31 Dayse Lemos. Entrevista por telefone em 03 de junho de 2011. 
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            Celso Adolfo, um dos fundadores do Sindicato dos Artistas Plásticos do Espírito 

Santo e muito atuante no processo de implantação do MAES, quando perguntando em 

entrevista o que achava do projeto do Cais das Artes e o que ele poderia representar para 

o Estado, disse: 

 

[...] Maravilha!!!Tudo de bom, o que esperava acontecer um dia. E o melhor,caiu 

de pára-quedas, de presente. Ninguém precisou sair do seu trabalho, atelier, para 

discutir projeto, local, quem seria o que... e toda lengalenga que foi a implantação 

do MAES...Houve o tal 'QUERER POLITICO' que tanto falávamos em 80,90 e 

pouquinho dos 2000... [...] Agora, espero que ele caia no gosto dos capixabas! E 

que prestem atenção nos artistas locais,e não abandonem o que já possuímos. Já que 

logo inaugura, precisa urgente envolver os artistas em discussões em torno de 

gestão e utilização, pois a não participação das classes artísticas gera críticas 

negativas que podem influenciar o público que nada sabe do processo cultural em 

nosso Estado, afastando-o dos espaços culturais[...] 

(ADOLFO – entrevista realizada em 01 de março de 2011) 

 

 

Outra artista, Tânia Calazans também se dizia entusiasmada: ―Olha, estou esperando 

muito de lá! Acho que mudará muito, não tenho noção do quanto mudará, mas vejo com 

muito bons olhos
32

‖ 

 

            De todo modo, considerava que com a inauguração do Cais, era necessário não 

só repensar o MAES, como outros espaços culturais, a exemplo da Galeria de Arte 

Homero Massena. O artista Fabrício Coradello, em entrevista realizada em 03 de 

fevereiro de 2011, também deposita boas expectativas em relação ao projeto do Cais e 

considera que o MAES, com o complexo inaugurado, pode-se voltar para uma atuação 

mais efetiva de difundir o acervo do construtivista Dionísio Del Santo.  

            O Cais das Artes, nesse sentido, tem um papel fundamental, na medida, em que 

além de sua importância inerente já expressa no próprio conceito do espaço, tende a 

provocar um processo de reflexão sobre as instituições culturais no estado e o papel do 

poder público na manutenção e elaboração de uma política cultural para estas 

instituições.  

 

______________________ 

32 Tania Calazans – entrevista realizada por email em 18 de março de 2011. 
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Neste sentido, Dayse Lemos relatou que o complexo cultural terá papel irradiador e 

catalizador da cultura do Espírito Santo, na medida em que seu intuito é estar agregado a 

outras instituições culturais e à produção artística do estado.  

            O MAES poderá ser, então, revisto enquanto projeto institucional, podendo ser 

discutido com a sociedade, com a classe, assim como o projeto do Cais que precisará 

passar por um processo de reflexão mais compartilhada, que vai desde a consulta a 

especialistas, técnicos, pesquisadores e também aos que farão uso destes espaços. 
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                                                               CONCLUSÃO 

 

             A presente dissertação buscou narrar o processo de construção do MAES numa 

tentativa de compreender em que consistiu todo esse processo, quem atuou, de que 

maneira atuou e como ele se distancia e se aproxima de outros projetos de 

implementação de instituições museológicas públicas no Brasil, bem como o papel do 

poder público na estruturação destas instituições. 

         Pontuamos, assim, alguns aspectos nesta análise que consideramos relevante. O 

primeiro é que este processo, apesar de ter nascido na esfera pública, pela iniciativa de 

Ivanilde Brunow, do então Secretário José Eugênio Vieira, e da luta incansável de Maria 

Helena Lindenberg, teve seu protagonismo compartilhado por uma forte atuação e 

pressão do Sindicato dos Artistas Plásticos e do movimento artístico de maneira geral. 

Ou seja, o processo foi mais alavancado por uma reivindicação de classe do que pelo 

próprio poder público. No caso do MAMAM, que cito no primeiro capítulo, o 

procedimento ocorreu de maneira inversa. Existiu um investimento e interesse do poder 

público, mas também de patrocinadores que impulsionaram o projeto. Na 

implementação do MAES, as tentativas de buscar parceiros na iniciativa privada foram 

quase todas sem sucesso. Não existiu uma sensibilização e também não existia, ao 

contrário de hoje, uma ligação do governo com as grandes empresas do estado do 

Espírito Santo. 

            No entanto, na inauguração do MAES, a situação se inverteu visto que ela 

ocorreu contrária ao movimento da classe artística e aconteceu por forte interesse e 

pressão política, até porque o ano de 1998 era o último do governo de então. Esta ação 

verticalizada, de cima para baixo, acarretou problemas de atuação do MAES durante 

todos os anos de sua existência e que se mantém em alguma instância até hoje, mesmo 

com os grandes avanços alcançados. 

            Percebe-se também que faltou ao MAES em seus anos de atuação 

principalmente, o investimento na instituição MUSEU mais do que numa programação 

para um espaço cultural. 

           O MAES até hoje carrega problemas na formação de um corpo técnico. Nunca 

conseguiu ter um museólogo, não se investiu em uma política de acervo, não se investiu 

em uma equipe de maneira mais permanente, que é o que poderia proporcionar um 

desenvolvimento do museu de maneira mais progressiva e linear, sem as grandes 
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oscilações pelo qual o espaço passou. Para que essa mudança aconteça, para que os 

museus possam se posicionar dessa forma, é preciso pensar em estratégias voltadas para 

a profissionalização dos museus. Sem um corpo técnico de profissionais nas áreas de 

curadoria, educação, produção, captação de recursos, museologia e montagem, enfim, as 

várias áreas que compõem um museu, dificilmente ele poderá escapar desse circuito de 

exposições impostas pelos patrocinadores, firmando-se plenamente como espaço 

educativo, como instituição formadora de visualidade. Mais do que isso, são as políticas 

públicas relacionadas aos museus que permitirão a estruturação dessas ações. 

            Somado a isso, existe no país hoje um movimento na área museológica ao 

mesmo tempo de uma expansão do que se pode considerar como museu e em 

contraponto, uma retomada das funções genuinamente associadas a esta instituição: 

preservar, coletar, divulgar, comunicar e pesquisar, de maneira a controlar um pouco 

esse movimento desses espaços, dos espetáculos ou das exposições, onde se vê mais 

cenário do que conteúdo. 

           Atividades inerentes aos museus como pesquisar, colecionar, cuidar e exibir se 

muitas vezes se tornaram atividades obsoletas, mas que hoje se torna ainda mais 

necessário pensá-las devido a grande demanda de visitações e o imediatismo das 

exposições novas. 

Existe hoje no museu um tipo de atividade que exige uma temporalidade muito mais 

rápida, incompatível com atividades que os museus deveriam possuir e conservar, como 

pesquisa e desenvolvimento, a longo prazo, dos acervos que possuem. Daí se pensar na 

dificuldade de se obter acervos e como trabalhá-los. Mas não seria a partir dos acervos 

que o museu pesquisa, estuda e comunica através das exposições e as outras atividades 

realizadas pelo museu? Esse entendimento gera controvérsias. Na literatura recente 

sobre museus, há textos que tratam de suas questões das formas mais variadas possíveis.  
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Alguns defendem o museu como um laboratório que estuda e entende o processo de 

produção de seus acervos, como é o caso de Chagas
33

, Meneses
34

 e Guarnieri
35

.  

Outros o veem como um espaço de discurso onde o objeto de arte é o canal para 

expressá-lo. Talvez exprimindo o senso comum, muitos percebem o museu 

fundamentalmente como um equipamento destinado ao lazer ou entretenimento, um 

local onde as pessoas vão passear, distrair-se.  

            São ideias diferentes acerca do que o museu deve ser na contemporaneidade. 

Consideramos que se deva falar dos museus como lugares, não necessariamente como 

espaço físico, mas lugares onde se constrói conhecimento e se anuncia para o público.  

            Hoje se trabalha com conceito de um museu como patrimônio que atua na 

perspectiva do global, visto que vivemos num mundo globalizado, mas também voltado 

para as suas memórias locais, suas identidades e que, portanto precisa se 

reinstitucionalizar.  

            Desse modo, os diversos públicos, a sociedade de maneira geral, tem papel cada 

vez mais atuante na conformação destas instituições. 

              Outro dado importante é a percepção de que o projeto inicial do MAES de  

inserir-se nos grandes circuitos, ou melhor, no circuito Rio-São Paulo, no fim reforçou 

uma tendência contrária, e um movimento contrário a isso, ainda mais pela dimensão do 

projeto idealizado. 

Diferente é o caso do Cais das Artes, que pelo seu conceito ocupará o lugar das grandes 

exposições e dos grandes fluxos artísticos. Essas diversas concepções podem atuar 

simultaneamente sobre o mesmo território. Nesta perspectiva é que se pode pensar esses 

dois espaços, o MAES e Cais das Artes. 

 

 

 

             

_________ 

33 Chagas, M.de S., O objeto de pesquisa no caso dos museus, Ciência em Museus, 1990, volume 2. 

34 Meneses, U.T. B. de, A problemática da Identidade Cultural nos Museus: de Objeto (de ação) a Objeto (de 

Conhecimento). Anais do Museu Paulista – História e Cultura Material, 1993, Universidade de São Paulo, Nova 

Série, Número 1.    

35 Guarnieri, W.R.C., Conceito de cultura e sua inter-relação com o patrimônio e a preservação, 1983, São 

Paulo. 
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 ―O espaço público cultural tanto pode ser redinamizado e proporcionar uma 

sociabilidade mais densa e uma participação mais democrática com benefícios para 

a qualidade da cidadania vivida, como pode ser instrumentalizado ao serviço do 

reforço das competências e das capacidades já estabelecidas e da cristalização das 

hierarquias sociais. Se considerarmos que as Artes e as práticas culturais possuem 

essa capacidade vemos que as instituições culturais podem ser esses lugares de 

transformação social e de sociabilidades abertas e mais suscetíveis de proporcionar 

o diálogo intercultural. O que requererá das instituições políticas e culturais a 

missão de promover igualmente o direito a ser ouvido, isto é, o direito à expressão 

cultural.‖ (FORTUNA;  1999: in MATOSO, 2007. P.6-7
36

). 

 

            Neste contexto dialógico, é que se percebe que o MAES precisará ser repensado 

a partir de uma nova configuração cultural que se estabelece com a inauguração do 

projeto do Cais das Artes. Repensar seu acervo, repensar Dionísio Del Santo, e 

aproveitar é claro, de todo o percurso que este museu perfaz e perfez em grandes 

projetos e ações bem avaliadas pelo público e pela área cultural. 

           Por fim, é importante dizer do papel do Estado na dimensão das políticas 

culturais e na estruturação e efetivação dessas políticas, devendo ser a cultura 

considerada uma agenda de prioridade do Estado. No entanto, também deveria ser uma 

agenda de prioridade da sociedade, segundo relatou Moacir dos Anjos, falando sobre o 

tempo em que esteve como diretor do MAMAM-Recife, ao destacar que o projeto do 

museu, mesmo tendo tido todo o respaldo político apresentava problemas, talvez por 

falta de um investimento público contínuo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

          36 Matoso, Rui. Públicos da Cultura: os lugares do estranho, dezembro de 2010. P.6-7. 

 



109 

 

 Avançamos colocando o museu definitivamente no cenário e dando o mínimo de 

estrutura física. Fizemos toda a catalogação do acervo e possibilitamos uma reserva 

técnica adequada. Publicamos um catálogo com o inventário do acervo, adquirimos 

muitas obras, como por exemplo, a coleção de gravuras de Samico. Por outro lado, 

o museu passou a propor exposições e não só receber. Cumpriu o papel de atualizar 

o repertório da população. Tivemos exposições de Cildo Meireles, Antonio Dias, 

Nelson Leirner. Os artistas daqui tiveram tempo e recursos para desenvolver 
trabalhos, como Marcelo Silveira, Gil Vicente, Carlos Mélo. Mesmo assim, as artes 

visuais não fazem parte de uma agenda de prioridade na sociedade. 

É uma dificuldade para tocar projetos por ser uma instituição ligada a um órgão 

público, que tem burocracia e pouca flexibilidade. O próprio fato da reforma ter 

durado dois anos e ainda assim termos pendências mostra que os problemas 

parecem continuar. Se as artes visuais ocupassem um papel fundamental, seria 

motivo para um escândalo o museu ficar fechado; mesmo que, parte desse atraso, 

seja por conta dos trâmites
37

. 

            Esse talvez seja um dos campos que pede mais urgente atuação das políticas 

públicas brasileiras nos museus, o do investimento público em cultura. Atuação que a  

nosso ver pode acontecer de duas formas: primeiro, fazendo com que os mecanismos de 

financiamento público e exposições temporárias nos museus brasileiros deixem de ser 

episódios pontuais e eventuais, para se tornarem sistêmicos. Importante lembrar que os 

recursos da lei Rouanet e do sistema de incentivos fiscais, estaduais e municipais, são 

públicos.  

            No Brasil, o Estado tem sido o grande mecenas da cultura, como foi no Segundo 

Império, mas principalmente nos anos do Estado Novo e durante a ditadura militar, 

bastando lembrar a política de apoio aos produtores e artistas que não encontravam 

espaço no mercado, implementada pela Embrafilme e pela Funarte (Lippi, 2008). O que 

não pode acontecer é o sistema cultural ficar atrelado aos interesses desses 

―patrocinadores‖. Essa mudança permitiria que os museus brasileiros pudessem 

desenvolver séries articuladas de exposições, com seus acervos e com acervos de 

terceiros, já que a maioria dos museus brasileiros não possui coleções suficientemente 

completas para a formação de público, por exemplo.  

 

_____________ 

37 Moacir dos Anjos. Entrevista para matéria no site do Canal Contemporâneo de Pollyanna 

Diniz originalmente publicada no Caderno Viver do Diário de Pernambuco em 17 de março de 2010. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/03/17/viver1_3.asp
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            Neste sentido fica mais fácil receber essas exposições do que assumir a uma 

responsabilidade de desenvolver um projeto institucional voltado para o que é o museu, 

a sua realidade. 

É importante mostrar isso, é importante ter obras nos acervos. Os museus, em maior ou 

menor grau, por vezes programam exposições já organizadas por terceiros, eximindo-se 

da responsabilidade de tornarem-se elas mesmas as enunciadoras de discursos acerca da 

produção artística. 

Isso é ainda mais grave, quando muitas exposições desse tipo são apresentadas em 

cidades cuja população não tem acesso a acervo de artes minimamente representativo, 

ou seja, do que se fez e se faz hoje no país. Sendo assim, é uma responsabilidade muito 

grande a dos gestores dos museus ao decidirem o que mostrar ao seu público, 

principalmente nas cidades onde não há um contraponto de museus com acervos 

permanentes, ou seja, que já tenham uma visualidade trabalhada. É por isso que se torna 

importante que as instituições se posicionem criticamente em relação ao que fazem e ao 

que expõem. Como fazer isso? Como se colocar criticamente em relação a isso?   

Uma das maneiras é fazer com que as instituições tomem para si a responsabilidade de 

organizar a maior parte das exposições que fazem, além das atividades correlatas. Ou ao 

menos definindo com seus parceiros de outras instituições produtoras, que oferecem 

essas exposições temporárias, quais são as reais necessidades do público que as 

frequenta. Se elas não têm capacidade operacional para organizar suas próprias 

exposições, que pelo menos dialoguem e estabeleçam critérios sobre quais são as mais 

interessantes para receberem em seus espaços.  

                        Existe um ônus para isso. Ao assumir esse compromisso, as dificuldades 

enfrentadas por essas instituições só tendem a aumentar.Em outro aspecto, com os 

investimentos, poderia se estimular a profissionalização dos museus, por meio de um 

programa de capacitação, dotando-os das condições estruturais adequadas para 

desenvolver suas atividades, pois, sem profissionais qualificados, dificilmente as 

instituições brasileiras poderão escapar do circuito de exposições imposto pelos 

patrocinadores e poderão se assumir não só como espaços de entretenimento, mas 

principalmente de pesquisa e experimentação.  

 

            Há, no atual governo estadual, uma sinalização nesse sentido, com a crescente 

publicação de editais, por meio dos quais as instituições museológicas poderão 
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incrementar projetos para a modernização de suas estruturas. Contudo, percebe-se assim 

o quanto ainda deve-se trabalhar para que os museus sejam realmente vistos como 

instituições importantes para a cultura. 

            Seria interessante voltar-se também para a formação de acervos nacionais e 

regionalizados. No caso das exposições temporárias que desempenham um papel muito 

importante, hoje, na formação do repertório visual do público dos museus, elas não 

podem ser tomadas como modelos permanentes de atuação dessas instituições e esse foi 

padrão mais comumente adotado pelo MAES. No caso do MAMAM, por exemplo, 

houve um investimento na formação de acervo para a instituição, o seu arcabouço 

patrimonial.  

            A atenção deve  voltar-se, por fim, para o processo de atratividade, ao direcionar  

os museus para uma análise de como ser um local de reflexão, sobre o que exibe.  

           É preciso achar-se os meios políticos de restabelecer e ampliar o debate sobre 

porque museus são importantes. Só assim será possível fazer com que, em longo prazo, 

eles assumam o seu papel de formação de maneira continuada. E que um museu no 

Espírito Santo não é a mesma coisa que um museu no Rio, São Paulo ou Ceará. 

Só reconhecendo essas especificidades locais e regionais é possível formular ações que 

em primeiro lugar potencializem as atividades que já existem e as que estão em 

andamento, para que elas ganhem uma dinâmica maior. É importante planejar atividades 

que fortaleçam as ligações de cada museu com outros de sua região, aguçando dessa 

forma a teia de relações institucionais no país. 

            Essas diversas perspectivas apresentadas sobre o campo museológico podem-se 

estruturar em alicerces que sustentem a construção de uma política estadual para os 

museus do estado do Espírito Santo. Porém essa missão só culminará exitosa na medida 

em que todos os agentes envolvidos (poder público, sociedade civil e iniciativa privada), 

se reconheçam como sujeitos participantes e comprometidos com as mudanças, seja no 

campo das idéias ou no das práticas que envolvam o espaço museológico. 
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