
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 

 

PROPOSTA PARA UM MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA NA CIDADE DO RIO GRANDE, RIO 

GRANDE DO SUL, BRASIL 

 

XÊNIA JULIANO FIDALGO VELLOSO 

 

 

MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA 

 

 

2009 



UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 

 

PROPOSTA PARA UM MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA NA CIDADE DO RIO GRANDE, RIO 

GRANDE DO SUL, BRASIL 

 

XÊNIA JULIANO FIDALGO VELLOSO 

 

 

MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA 

DISSERTAÇÃO ORIENTADA PELO PROF. DOUTOR 

FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA PEREIRA 

 

2009 



Resumo 

A presente proposta de pesquisa apresenta um projecto museológico para 

implementação de um museu de arte contemporânea na cidade do Rio Grande, 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, numa parceria museu – universidade – 

comunidade. 

Para realização deste projecto, foram analisadas a história da cidade, além das 

possibilidades (económicas, políticas, sociais, etc), não esquecendo da recolha 

das opiniões da comunidade local, dos professores e dos alunos de artes, 

principais motivadores da criação de um museu. 

Depois de diagnosticada a possibilidade de criação de um museu de arte 

contemporânea na cidade, foram realizadas a escolha do edificado, sua 

proposta de adaptação mínima necessária, a criação de suas colecções, 

projecto museológico e o seu discurso dinâmico. 

Como forma de inserir a presente proposta na realidade museológica 

contemporânea, assim como perceber algumas questões relativas ao 

funcionamento dos museus de arte, foram brevemente analisados três casos 

paradigmáticos: MARGS – Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

(Brasil), Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte Contemporânea 

(Portugal) e MARCO – Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Espanha). 

Este projecto pretender desenvolver e perspectivar a cultura, arte e os artistas 

locais, requalificar a cidade do Rio Grande e principalmente, democratizar a 

arte contemporânea através de um projecto museológico idealizado com a 

comunidade e para a comunidade local.  

 

 

 

 

 



Summary 

This research proposal presents a museologic project aiming the establishment 

of a Museum of Modern Art in the city of Rio Grande at the State of Rio Grande 

do Sul in Brazil, on a co-sponsorship "museum-university-community". 

The project has thoroughly analized the history of the city, based on the 

economic, political, social possibilities (among others), but also considering the 

opinions of the community itself as well as art professors and students whom 

are, at last, the main motivators for the foundation of a museum.  

At a first stage it has been studied the possibility of founding a museum of 

modern art at the city, right after the choosing of a proper building and its 

required minimal adaptation, the choosing and creation of its collections, 

museological project and its dynamic communication. 

Aiming to insert this proposal within the present reality of museums, as well as 

to raise some questionning regarding the reality and existence of Art Museums, 

three paradigmatic cases have been briefly analized: MARGS – Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Brasil), Museu do Chiado – Museu 

Nacional de Arte Contemporânea (Portugal) and the MARCO – Museo de Arte 

Contemporáneo de Vigo (Espanha). 

This project´s main target is to develop the culture, art and the local artists, 

qualify the city of Rio Grande and in special, to turn modern art available to all 

through the project of a museum idealized by the community and to the local 

community. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade do Rio Grande, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, foi 

fundada em 1737 e representa o primeiro marco lusitano em terras do Sul do 

Brasil. Por tratar-se da cidade mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul, e ser 

a única a dispor de um porto marítimo, foi alvo de um grande desenvolvimento 

comercial e cultural durante o século XIX. Porém é caracterizada, ao longo da 

história, por sofrer ciclos de ascensão e decadência, e nos dias actuais encontra-

se estagnada no que diz respeito às políticas culturais. 

O presente estudo é resultado de uma observação desse município e de sua 

população, como forma de diagnosticar as possibilidades de implementação de 

uma proposta de criação de um museu de arte contemporânea na cidade, 

preenchendo, assim, uma das lacunas culturais existentes na mesma. A pesquisa 

pretende, como objectivo geral, o desenvolvimento desta proposta com a 

finalidade de reunir, incorporar, inventariar, estudar a colecção gerada pelos 

alunos finalistas do Curso de Artes da Universidade Federal do Rio Grande, assim 

como educar e sensibilizar a comunidade local para a arte contemporânea.  

O problema assim posto exigiu a definição das seguintes questões como 

norteadoras da pesquisa: 

- A comunidade local sente necessidade da criação de um museu de arte? 

- Qual será o impacto deste museu na população local? 

- As características do prédio e de seu entorno, se encaixam nas 

exigências mínimas necessárias para acolher a colecção e seu público? 

- Qual o melhor programa de gestão e de melhoria permanente para o 

museu? 

Para o encaminhamento das reflexões teóricas e práticas, a pesquisa foi 

desenvolvida em três momentos distintos. No primeiro, a discussão enfoca a 
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necessidade da implementação de um museu de arte contemporânea na cidade 

do Rio Grande, passando por um breve histórico da cidade, da universidade e dos 

museus e centros culturais municipais, construindo, assim, um panorama actual 

da cidade. Esta etapa é finalizada com o levantamento dos depoimentos da 

comunidade rio-grandina, principal alvo deste projecto, opinando sobre a criação 

do museu. 

Num segundo momento são abordados os contextos nacional e internacional da 

museologia da Arte Contemporânea, através do estudo de três casos 

paradigmáticos: Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado 

(Portugal), Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS (Brasil), e 

Museu de Arte Contemporânea de Vigo – MARCO (Espanha). Tais estudos foram 

realizados como forma de inserir a presente proposta na realidade museológica 

contemporânea, e perceber algumas questões referentes ao funcionamento dos 

museus de arte. 

Na terceira e última etapa da pesquisa são estabelecidas as questões práticas 

inerentes à implementação do MAC de Rio Grande: a escolha do edifício e 

projecto de adequação do mesmo, a criação do seu projecto museológico, 

discurso dinâmico, planos cultural e educativo, a fim de dar forma a sua tipologia, 

ou seja, dar um “rosto” ao museu. 

Após um ano de leituras e algumas experimentações, de erros e acertos, a 

relevância e abrangência do tema mostram que a pesquisa aqui desenvolvida está 

somente no início, pois tratando-se de uma instituição museológica são muitos os 

caminhos que podem ser tomados. Só os estudos sobre as comunidades locais 

renderiam muitas outras pesquisas. Assim, apresentam-se, nas páginas que 

seguem, os resultados obtidos nesse período de investigação, e algumas 

conclusões parciais sobre a proposta de implementação do MAC - RG.  
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1. A NECESSIDADE DE UM MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NA 
CIDADE DO RIO GRANDE 
 

Este capítulo tem o intuito de apresentar e fazer entender a necessidade de criar-

se um museu de arte contemporânea na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do 

Sul, Brasil. Para isso foram realizadas pesquisas históricas, entrevistas, 

levantamentos, inquéritos, entre outros.   

Será feita, primeiramente, uma introdução à cidade de Rio Grande, para 

entendermos a situação social, económica e cultural actual deste município, além 

de perceber o histórico reivindicativo e participativo desta população. A própria 

universidade é resultado do envolvimento desta comunidade, que em cooperação 

com o comércio e indústria local criaram e organizaram uma fundação com a 

função de manter a Escola de Engenharia, que deu origem à Universidade que 

hoje é considerada de grande importância a nível nacional.   

Alguns pontos foram levados em consideração para crermos na necessidade de 

criação deste museu: a existência de um curso superior em artes visuais, a grande 

quantidade de escolas de ensino fundamental e médio e o número elevado de 

museus locais sem que seja contemplada a tipologia artística. Estas 

considerações serviram como base de questionários e solicitação de depoimentos 

da população rio-grandina, que serão tratados ao longo deste capítulo.  

A cidade do Rio Grande conta com uma Licenciatura em Artes Visuais, que todos 

os anos oferece 30 vagas para os interessados. Com um carácter tanto 

educacional quanto artístico, proporciona o envolvimento com inúmeras 

linguagens artísticas e estimula a formação de arte-educadores, ou seja, 

profissionais com aptidão para o ensino da arte através do desenvolvimento de 

habilidades práticas e mentais de conceitos teóricos e técnicos. Segundo uma 

pesquisa realizada em 2007, que pretendeu perceber a inserção no mercado de 

trabalho dos licenciados em artes visuais, salienta-se: 
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A licenciatura habilita-nos a ser professores, contudo, o campo de trabalho que se 
apresenta aos formados tem se mostrado limitado pela falta de espaço para atuação, uma 
vez que não contamos com políticas públicas que visem à valorização e efetivação do 
ensino de arte no ensino formal. Por outro lado, abrem-se espaços de ação na educação 
não-formal, como em mostras, museus, galerias, e, da mesma forma, vemos licenciados 
em arte atuando como artistas, designers, produtores de vídeo, na televisão, ong´s 
[organizações não-governamentais], etc. 1

Como apresentado acima, os profissionais de artes desenvolvem inúmeras formas 

de superar a falta de espaço no mercado de trabalho local, com isto pode-se 

confirmar que um museu de arte seria uma mais-valia para a cidade, pois geraria 

mais postos de emprego, além de proporcionar maior proximidade com a 

identidade artística contemporânea local aos estudantes desta licenciatura e não 

só. 

A taxa de alfabetização no município é de 78,1%, o que para um país 

subdesenvolvido como o Brasil é um bom número, isto por que apresenta por volta 

de 114 escolas de ensino fundamental e médio, sendo elas municipais, estaduais 

e particulares, nas quais leccionam cerca de 2.000 professores e atendem uma 

demanda anual de 51.296 alunos2.  

Segundo a Lei brasileira de Diretrizes e Bases da Educação3, que regulariza o 

sistema de educação brasileiro, “o ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (artigo 26, parágrafo 2º); esta 

mesma lei diz que um dos princípios de base do ensino será a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

Já que o ensino da arte é obrigatório e de direito, acredita-se que um museu é 

uma ferramenta primordial para o desenvolvimento da disciplina e cultural dos 

alunos.  

Em entrevista (Anexo 1) Daniel Rodrigues Duarte Teixeira Corrêa, opina: “Acredito 

que Rio Grande tem muito potencial [para ter um museu de arte], pois tem muitos 

                                                            
1 OLIVEIRA, 2007, p. 05 
2 Fonte: http://www.ibge.gov.br - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 
28/04/2008. 
3 Lei nº 9394/96 de 20 de Dezembro de 1996. 
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artistas locais, com bons trabalhos, um turismo razoável, quantidade de escolas 

onde muitos dos alunos nunca pisaram num museu, e quando o fizeram foi nos 

museus locais, que deixam muito a desejar e não são de arte.”  

O município conta com um número elevado de museus, os quais serão 

apresentados posteriormente, no entanto, não conta com nenhum de arte 

contemporânea. Sendo assim, a proposta de um museu de arte contemporânea 

na cidade de Rio Grande não geraria sobreposição de tipologia, além de 

contemplar a fruição necessária a esses alunos que têm pouco contacto com a 

identidade artística local. 
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1.1 A Cidade do Rio Grande – Rio Grande do Sul, Brasil 

 

Para o desenvolvimento do estudo teórico sobre a cidade do Rio Grande 

contamos com o apoio de uma obra – entre outras – bastante específica. Obra 

esta que surgiu de uma tese de Doutoramento, defendida na Universidade Federal 

de Santa Catarina pelo autor Solismar Fraga Martins, no ano de 2004, intitulada 

Cidade do Rio Grande: industrialização e urbanidade (1873-1990). A obra 

apresenta uma trajectória da cidade do Rio Grande ao longo de mais de cem 

anos, acompanhando o desenvolvimento do capitalismo comercial e industrial em 

paralelo com o desenvolvimento da urbanidade. 

 Este estudo nos faz entender a dinâmica do espaço urbano desta cidade com sua 

variável grandiosidade e decadência, e consequentemente perceber a 

comunidade local através de seus ciclos produtivos. Assim acontece na maioria 

das cidades do mundo, ora se modernizam como as metrópoles, ora lentamente 

ficam quase estagnadas, o que não foi diferente no Rio Grande. Sabe-se, 

também, que as paisagens geradas pelo desenvolvimento vão se sobrepondo e 

ocupando novos espaços, antes inabitados ou rurais. Estas mudanças tornam-se 

perceptíveis aos olhos dos habitantes e com o passar do tempo acabam por fazer 

parte de seu quotidiano.  

Rio Grande (Figura -1) é um município brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul. 

Uma cidade de clima subtropical, possuindo uma área de 2.814 Km², que se situa, 

na sua totalidade, em baixa altitude com, no máximo, 2 metros acima do nível do 

mar. Está dividida em cinco distritos: Rio Grande (sede), Ilha dos Marinheiros, 

Povo Novo, Taim e Quinta. Ainda possui três núcleos urbanos, o de Rio Grande, o 

do Balneário Cassino e o Distrito Portuário-Industrial, e conta actualmente com 

aproximadamente 200 mil habitantes. Situa-se no extremo sul do Rio Grande do 

Sul, entre a Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. Em função de 

sua posição geográfica, construiu riqueza ao longo da história devido a forte 

movimentação industrial, contando com um grande complexo portuário-industrial, 
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destacando-se o pólo pesqueiro e o de fertilizantes. Elevada à condição de cidade 

em 1835, é a mais antiga do Estado 4. 

 

Figura 1 – Mapa indicativo 
Fonte: www.furg.br  

 

Nasce devido à sua importante localização estratégica, pois era o único acesso 

oferecido à navegação na costa contínua. Estabeleceu-se com a chegada do 

Brigadeiro José da Silva Paes5 e sua esquadra em 19 de Fevereiro de 1737, um 

núcleo pioneiro, de onde Portugal faria irradiar o povoamento, consolidando a 

posse da terra. Como ponto de defesa e posse de território é mandado construir o 

primeiro forte em madeira denominado Jesus-Maria-José e mais tarde a Igreja 

                                                            
4 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (http://www.ibge.gov.br) em 
03/04/2008. 
5 José da Silva Paes, (Lisboa, 1679 – Lisboa, 1760), militar e administrador colonial português. 
Fonte: PIAZZA, 1988, p. 8.    

7 
 

http://www.furg.br/
http://www.ibge.gov.br/


Matriz de São Pedro (1755), formando assim o núcleo histórico inicial da cidade, 

onde permanece o centro da mesma até os dias actuais.  

Em 1751, o povoado foi elevado à condição de Vila do Rio Grande de São Pedro 

tendo seus limites demarcados. Com uma pequena economia local, a Vila se 

afirmou no cenário da época e, em 1760, devido a seu crescimento e 

desenvolvimento torna-se a Capital da nova Organização Administrativa, 

passando a chamar-se Capitania do Rio Grande de São Pedro.6   

Depois de mais de duas décadas sob colonização portuguesa, o território torna-se 

palco de inúmeras batalhas entre portugueses e espanhóis. Em 1763 os 

espanhóis invadem e ocupam a Vila, obrigando a guarda portuguesa a fugir e 

fixar-se no outro lado do canal, em São José do Norte. Isto resultou na 

transferência da capital da província, que até então era Rio Grande, para Viamão, 

e, posteriormente, Porto Alegre.7  

A permanência dos espanhóis neste território durou 13 anos (1763 a 1776) e 

arruinou a pequena economia local. As construções de casas e prédios pararam, 

não se realizaram baptizados nem mesmo casamentos foram registados no livro 

da Igreja local, hoje Catedral de São Pedro, uma das mais importantes obras 

deixadas pelos colonizadores portugueses.8  

Neste templo ficou marcada a revolta espanhola por terem perdido o território, 

assinalando assim sua ira roubando o altar-mor, que foi levado para a capela do 

Forte Santa Tereza, no Uruguai, onde ainda permanece. Para além deste acto, 

puseram fogo em muitos prédios e saquearam a população. Assim, devastaram a 

cidade antes de fugirem para o Uruguai humilhados com a derrota. A economia 

local só voltou a se recuperar depois da reconquista destas terras pelos 

portugueses, o que aconteceu ainda no século XVIII. Essa recuperação 

económica se deu devido à agricultura de subsistência e à criação de cavalos e 

mulas.  

                                                            
6 MARTINS, 2006, p. 63. 
7 MARTINS, 2006, p. 64. 
8 SINGER, 1977, p. 145-146.  
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A presença destes animais nesta região foi devido aos jesuítas espanhóis que 

introduziram, no século XVII, o gado no Rio Grande do Sul e ao abandonarem o 

território sul-rio-grandense, em função das incursões dos bandeirantes atrás dos 

indígenas convertidos, soltaram e espantaram o gado para que se dispersassem. 

Isto fez com que este gado se desenvolvesse e reproduzisse solto, formando 

rebanhos selvagens que percorreram os pastos rio-grandenses em busca de 

pastagens favoráveis. 

O norte do Rio Grande do Sul também necessitava de ser colonizado e, foi entre 

1740 e 1760, que o governo português recorreu aos povos açorianos com a 

finalidade de constituir uma sociedade agrícola e de povoamento. Mais tarde, 

entre 1824 e 1834, foi a vez dos imigrantes alemães, que se dedicaram à lavoura 

e à produção do trigo.  

O Estado do Rio Grande do Sul estava economicamente dividido entre Sul, 

criador, distribuidor e exportador de couro, carne seca (nesta região conhecida 

como charque), sebo, etc; e o Norte agrícola, produtor, distribuidor e exportador de 

trigo, aguardente, linho. As duas metades do estado mantinham vínculos 

comerciais com o Rio de Janeiro e a Europa, através de Portugal, mas não entre 

si.  

Foi através da carne seca que a região Sul conseguiu modificar sua economia e 

enriquecer, já que o transporte do gado era muito difícil nesta época. É importante 

destacar que isto só foi possível por volta de 1910, quando o Nordeste do Brasil, 

até então o maior produtor nacional de charque, sofreu com uma extensa seca, 

impossibilitando assim a produção.9  

Outro aspecto que contribuiu para o enriquecimento do sul foi o facto de exportar 

este produto para América Central através do porto local. Porto este que terminou 

de ser construído em 1823 com uma capacidade de receber embarcações de até 

200 toneladas. Isto só foi possível através do empreendimento dos comerciantes 

locais, o mesmo se verificando em relação à construção de um novo prédio para 

                                                            
9 PRADO JÚNIOR, 1988, p. 97. 
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abrigar a Alfândega, já que o antigo foi construído em 1804 e era tão precário que 

acabou por ruir em poucos anos.10

A principal imigração ao longo dos séculos XIX e XX foi de portugueses do 

Arquipélago dos Açores, os quais influenciaram notavelmente a cultura e a 

arquitectura local, e também africanos, italianos, alemães, poloneses, árabes, 

ingleses e espanhóis, formando uma população multicultural e diversa. Grande 

parte destes imigrantes, principalmente os de origem europeia, formara a elite 

comercial, os quais faziam questão de preservar seus costumes e culturas.  

Esta elite económica e social origem à futura industrialização local. Em função de 

preservar seus hábitos culturais acabaram por construir clubes, teatros e prédios 

grandiosos para abrigar inúmeros eventos culturais. Um exemplo disso foi a 

fundação de uma sala de leitura em 1846, por imigrantes portugueses. Chamada 

hoje de Biblioteca Rio-Grandense, foi a primeira biblioteca pública do estado e 

abriga, na actualidade, 200.000 exemplares dos quais 1.500 são considerados 

raros.11

As cidades de Buenos Aires (Argentina) e Montevideu (Uruguai) eram de grande 

relevância pois eram importadoras de matérias-primas, e responsáveis pela 

produção agro-pecuária e possuíam ainda, em consequência dessa riqueza, 

grande desenvolvimento artístico e cultural. Rio Grande, nesse período, era um 

ponto estratégico para os navios que se dirigiam para estas cidades, além de ser a 

única opção de abastecimento, pois era passagem obrigatória.  

Algumas das grandes companhias teatrais nacionais e internacionais fizeram 

escala na cidade, o que possibilitou um enriquecimento da vida cultural do 

município e a abertura de novas casas teatrais. Dos estrangeiros que passavam 

pela cidade, muitos acabaram por fixar residência. Isso proporcionou um número 

                                                            
10 SINGER, 1977, p. 146. 
11 Dados extraídos de MARTINS, 2006, p. 75. 
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expressivo de imigrantes, na sua maioria burgueses, o que foi decisivo no 

desenvolvimento comercial e posteriormente industrial.12  

A economia local desenvolve-se lentamente e a acumulação oriunda da actividade 

comercial permitiu o desenvolvimento de diversas unidades de produtos de 

consumo e indústrias, como por exemplo, a fábrica de têxteis Rheingantz fundada 

em 1874. Foi também impulsionada pela 1ª Guerra Mundial (1914-1918) e pela 

abertura do mercado para suprir as nações aliadas de produtos agro-pecuários. 

Este notável progresso provocado pela expansão das actividades e a construção 

do novo porto dão seguimento a este processo dinâmico e atraem investimentos 

nacionais e internacionais, como foi o caso do Frigorífico Swift instalado na cidade 

em 1917 com a implantação do capital norte-americano vinculados a conservação 

alimentícia.13    

A cidade nova, a oeste do centro histórico, converteu-se como espaço produtivo e 

de moradia, ampliando assim o património arquitectónico e possibilitando os novos 

hábitos da vida urbana.  

No século XIX, devido a Rio Grande ser a cidade mais antiga do Estado e a única 

a possuir um porto marítimo, teve um grande crescimento comercial e construiu 

um parque industrial diversificado e disperso. Isto porque neste período cada 

região tinha sua própria economia, uma industrialização pouco integrada na 

economia nacional, além de ser induzida pelo sector exportador.  

Para Martins (2006), que divide em períodos industriais as diferentes 

demarcações temporais ocorridas na cidade, o primeiro período está 

compreendido entre 1874 e 1960. Logo após a década de 1960 ocorre o 

fechamento de grande parte das fábricas instaladas durante os anos 1950 e 1960. 

Esta crise é interrompida logo na década de 1970, devido a um novo impulso 

industrial ocasionado pela instalação do distrito industrial e terminais portuários. 

Tais terminais regem a economia da cidade até aos dias actuais.  

                                                            
12 BITTENCOURT, 2001, p. 35. 
13 MARTINS, 2006, p. 93. 
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A primeira fase industrial marca a origem da industrialização no Estado do Rio 

Grande do Sul. Na cidade do Rio Grande é fundada a fábrica de tecidos 

Rheingantz, já referido acima, que aos poucos foi ocupando o espaço rio-

grandino, bem como inúmeras indústrias dos mais diversos sectores. Isso 

compreende as indústrias têxteis, o frigorífico, as cordoarias, a fábrica de calçado, 

as indústrias de pescado, a fabricação de alimentos em conserva e de biscoitos, o 

estaleiro, os moinhos de farinha, a siderúrgica e a fábrica de óleos vegetais. 

Segundo o autor que temos vindo a citar: “É importante destacar que as grandes 

empresas industriais instaladas no primeiro período industrial empregavam mais 

de uma centena de operários, e algumas ultrapassavam a cifra de mil 

trabalhadores. Isto em meio a um Brasil ainda rural.”14 O que demonstra que neste 

período Rio Grande era considerada uma cidade em pleno desenvolvimento e 

foco de grande migração nacional e internacional.  

Desde a primeira fase industrial, a população rio-grandina concentra um elevado 

número de operários miseráveis contra uma pequena quantidade de uma elite de 

hábitos aristocratas. Esta desigualdade social não se diferencia muito do que se 

verifica actualmente.    

As primeiras décadas do século XX trouxeram grandes melhoramentos para a 

cidade, que possuía uma economia centrada nos mais diversificados ramos 

comerciais e industriais:  

Atualmente existem no município do Rio Grande: 8 agências de companhia de seguros; 1 
de seguros marítimos; 1 de seguros de vida; 2 depósitos de inflamáveis; 3 cooperativas 
para fornecimento de víveres a empregados, 34 armazéns de secos e molhados, 3 lojas 
de ferragens, 3 agências comerciais, 46 açougues, 17 alfaiatarias, 5 agências de leilões, 
48 barbearias, 4 barracas de frutos do país; bancos: London Brazilian Bank Ltda., 
Província, Pelotas, Comércio, Brasil; 17 armarinhos, 2 casas que vendem objetos por 
meio de prestações, 2 casas de câmbio; casas importadoras […] e casas exportadoras 
[…].15  

Essa diversidade de serviços oferecidos causava uma boa impressão aos 

visitantes da cidade, além de facilmente se perceber o avançado número de 

                                                            
14 MARTINS, 2006, p.92. 
15 COSTA, 1922, p.13. 
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habitantes que residiam na zona urbana. A existência de três hotéis (Paris, 

Grande Hotel, Brasil) bem estruturados, até mesmo luxuosos para a época, 

também contribuía para esta boa impressão. Os edifícios do Hotel Paris e do 

Grande Hotel ainda existem, sendo que o primeiro continua em funcionamento.  

Com este desenvolvimento veio a implantação da luz eléctrica em 1915, as obras 

da rede de esgoto iniciada em 1911 e concluída em 1920, a substituição dos 

bondes16 de tracção animal por eléctricos em 1922, a fundação de grandes 

escolas públicas e privadas, a criação do Hipódromo Independência em 1922, a 

fundação da primeira linha aérea postal do Brasil e respectivo aeroporto durante a 

década de 1920, etc.  

Em relação ao desenvolvimento de espaços culturais não foi diferente. Isto vem 

ocorrendo desde o período comercial; No entanto, segundo dados recolhidos por 

Costa (1922, p.15), neste período (1910 e 1920) ainda se sentia a necessidade de 

alargar a oferta já existente. Estes espaços culturais estavam normalmente 

localizados no perímetro central da cidade, somavam por volta de 28 entidades, 

variavam entre clubes, casas de teatro, associações, Centros Tradicionalistas, 

cineteatros e demais estabelecimentos.  

Para manter uma aparência pomposa, estes estabelecimentos vetavam a entrada 

de pessoas negras, imigrantes de classe baixa e operários. Toda essa aparente 

riqueza da cidade do Rio Grande acabava por encobrir a triste realidade da 

população operária, que vivia em condições precárias, em locais com falta de 

higiene e que estavam constantemente a ser interditados. Neste mesmo período 

foi possível, através de grandes greves operárias, tornar público às péssimas 

condições de sobrevivência da classe trabalhadora.  

Um levantamento realizado por Alfredo Costa (1922, p.11) revela o número de 

habitantes e a distribuição conforme nacionalidade no ano de 1911, como 

representa a tabela a seguir: 

 
                                                            
16 Veículo de transporte público de tracção animal. 
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População rio-grandina  
dividida por nacionalidade 

Nº de 
residentes 

Brasileiros 39.493 
Portugueses 2.271 
Italianos 764 
Uruguaios 680 
Espanhóis 324 
Polacos 309 
Alemães 286 
Franceses 184 
Outras nacionalidades 525 

 
Tabela 1 – Habitantes no Rio Grande em 1911 

 
Muitos dos melhoramentos deste século foram, mais uma vez, impulsionados pela 

presença de estrangeiros ricos e investidores. Para exemplificar as benfeitorias 

pode-se citar a fundação em 1922 do Conservatório de Música, o Cine Teatro 

Carlos Gomes, que contava com 1.500 lugares e 30 camarotes, o Teatro Guarani, 

com 500 poltronas, além de templos e igrejas de diversas liturgias, como luterana, 

anglicana e católica.17

Após a Revolução de 193018, novos e importantes parques industriais se 

instalaram na cidade, como a Refinaria de Petróleo Ipiranga e a industrialização 

de pescados. Neste momento, as demais indústrias locais começaram a 

apresentar oscilações nas suas produções. O mercado interno estava sofrendo 

com a desvantajosa competição com São Paulo, onde os produtos rio-grandinos 

necessitavam percorrer grandes distâncias, o que tornava os preços muito 

elevados para o consumidor final. Em relação ao mercado externo, a produção foi 

expandida, incentivada pelas necessidades geradas pela Segunda Grande Guerra 

(1939-1945); Logo após este período a produção teve uma queda significativa. 

Segundo Martins (2006, p.163) isto ocorreu devido a “precariedade do transporte 

de cabotagem, a dificuldade de renovação do parque produtivo e a concorrência 

desvantajosa frente às novas indústrias que se consolidavam no Sudoeste”. 
                                                            
17 Dados retirados de BITTENCOURT, 2001, p. 32-37. 
18 Foi um movimento armado liderado pelos estados brasileiros de Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul, que levou à destituição do presidente Washington Luís (1869-1957). Este movimento foi 
provocado pela Crise da República Velha na década de 20, que ameaçou a estabilidade da 
tradicional aliança rural entre São Paulo e Minas Gerais, foi este Estado que acabou por se opor ao 
Partido Republicano Paulista.  
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Provocando o fechamento de inúmeras industrias locais durante a década de 1960 

e, consequentemente, deixando um significativo número de desempregados. O 

que acabou por suportar esta crise foram indústrias ligadas ao sector pesqueiro 

que se instalaram na cidade. Estas indústrias pesqueiras surgiram de um incentivo 

do governo federal nesta década que beneficiou o sector através de alterações na 

legislação e pela Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca. Estas 

indústrias já existiam na cidade, no entanto não passavam de pequenos industriais 

que aproveitaram os incentivos e consolidaram uma actividade pioneira no país, o 

sector de pescados.   

O período anterior foi marcado pela industrialização dispersa que definiu uma 

espacialização específica, onde muitas das fábricas haviam construído vilas de 

operários e com o encerramento das mesmas estes viram-se obrigados a procurar 

novos locais para morar. Isto provocou a criação de novos loteamentos urbanos, o 

que é contraditório ao empobrecimento da cidade.  

A cidade de Rio Grande continuava a apresentar uma aparente estrutura social e 

riqueza, no entanto por detrás da cidade moderna e pomposa estavam a se formar 

inúmeras favelas e cortiços. Isto porque na década de 1940 a Prefeitura Municipal 

de Rio Grande tinha a seu cargo a exploração dos serviços de bonde, autocarros 

de passageiros, electricidade, água, esgotos e a pasteurização de leite, isto 

gerava 70% da receita geral do município, diferentemente do que acontece hoje, 

onde a arrecadação de impostos é que suporta a maioria dos gastos municipais. 

Sabe-se que existia, e ainda existe, uma intensa desigualdade na distribuição de 

renda devido a exploração de mão-de-obra não especializada e de baixa 

remuneração.19

O espaço social foi sendo modificado conforme as necessidades e possibilidades 

daqueles que foram trabalhar nas indústrias e por aqueles que escolheram tal 

cidade para viver. Deste modo, a partir da década de 1940, foram construídas 

moradias de baixa renda em lugares longínquos, expandindo assim os limites 

existentes. Ao longo do século foram se transformando também as estruturas 
                                                            
19 Dados extraídos de MARTINS, 2006 cap. 5. 
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económicas e o modo de vida. A população rio-grandina que sempre valorizou a 

vida ao ar livre, como o estilo de vida europeu, em praças e ruas, foram aos 

poucos adquirindo hábitos americanos, reforçando o individualismo, e a 

apreciação pela vida nos subúrbios, bastante concentrada e fechada. 

Contraditoriamente a crise vivida recentemente, devido ao fechamento de 

inúmeras fábricas de grande importância para a cidade, na década de 1950 

surgem as primeiras faculdades isoladas. No ano de 1953 cria-se a Escola de 

Engenharia que tinha como tutela a Fundação Cidade do Rio Grande. Até a 

década seguinte foram criadas outras faculdades, fazendo existir seis cursos 

superiores. Na sua maioria funcionavam na área central da cidade, algumas em 

prédios já existentes e outros em edifícios concebidos para este propósito. Devido 

às alterações na legislação, através da reforma universitária, os cursos foram 

agregados em uma única instituição de ensino superior criada em 20 de Agosto de 

1969, chamada Universidade do Rio Grande.20 A criação e o desenvolvimento 

desta instituição serão tratados separadamente ao longo deste capítulo. 

O segundo período tem início entre 1970 e 1980, tendo como principais 

características a intervenção estatal que, aliada à iniciativa privada, possibilitou a 

construção e implantação de uma grande plataforma portuário-industrial, que 

pretendia a produção de fertilizantes, a refinação de óleo de soja e uma grande 

estrutura para exportação. O investimento conjunto totalizou mais de quatro 

bilhões de dólares e a cidade reagiu. Junto com este projecto vieram empresários, 

comércio, novos serviços, matéria-prima e infra-estrutura urbana (energia, água, 

transportes, etc.) para atender as necessidades geradas. Aparentemente todos 

estes investimentos podem querer representar um grande desenvolvimento local, 

no entanto, isto ocorreu apenas em parte. Rio Grande não desenvolveu uma 

classe média significativa e se apresenta ainda muito empobrecido. Isto porque 

nunca devemos descontextualizar a cidade de sua hierarquia política e económica 

em âmbito regional, nacional e internacional.21

                                                            
20 Decreto-Lei nº 774 de 20 de Agosto de 1969. 
21 Ver MARTINS, 2006, cap. 6. 
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Mesmo sabendo que foi nesta época que Rio Grande apresentou o maior 

crescimento quanto à criação de empregos e ao aumento do volume de produção. 

É também neste período que se dão as mudanças no perfil industrial até então 

verificado, onde existiu uma base fabril diversificada, mas na sua maioria com 

indústrias de bens não-duráveis normalmente inseridas junto ao espaço urbano. 

Com a construção do Distrito Industrial e as novas instalações do chamado 

Superporto vieram as indústrias de bens intermediários (químicas) que acabaram 

por se instalar no recém-criado Distrito Industrial.  

Mais uma vez torna-se elevada a migração em busca de empregos nas novas 

indústrias e na construção das respectivas instalações: 

Isso significa que a implantação do Superporto e do Distrito Industrial não alterou o perfil 
sócio-econômico do município no que diz respeito à oferta de empregos; pelo contrário, o 
que se constata é que este projeto foi responsável por um considerável fluxo migratório 
para a cidade do Rio Grande, principalmente no período de 1975-1985, aumentando e 
muito a mão-de-obra flutuante no município. Esse é problema sério que o Rio Grande 
enfrenta, pois tanto o porto como as indústrias de pescado, óleo e fertilizantes (excepção 
feita à Refinaria de Petróleo Ipiranga) são safristas, isto é, são sazonais.22

Enquanto as novas estruturas ganhavam indústrias e trabalhadores, as indústrias 

da primeira fase ganhavam uma sobrevida na actividade pesqueira. Isso 

dificultava uma melhor distribuição de renda, já que tal sector era concentrador de 

renda e apresentava condições precárias de trabalho e ordenado, impedindo 

assim o desenvolvimento de uma população com maior poder de consumo. 

Devido a este baixo poder de consumo Rio Grande apresenta uma arquitectura 

maioritariamente horizontal, com inúmeros bairros de baixa renda e poucos 

prédios com mais de 5 andares. Isso tem grande significado no que diz respeito ao 

património histórico e arquitectónico local, já que encontram-se poucos prédios 

novos construídos no centro histórico da cidade. O que ajudou também a 

                                                            
22 DOMINGUES, 1995, p. 30. 

17 
 



preservação deste espólio foi uma determinação do IPHAN23 e IPHAE24 que 

proíbe a construção de prédios com mais de dois pavimentos.  

Solismar Fraga Martins (2006, p. 209) sustenta: 

Isso se explica necessariamente pelo baixo poder aquisitivo da maior parte da população, 
já que o crescimento vertical de uma cidade está diretamente relacionado ao processo de 
acumulação de capital. Assim, apesar de todos os investimentos realizados, a economia 
citadina não gerou riqueza suficiente a ponto de haver maior verticalização. 

Em 1986 foi oficializado e regulamentado o Plano Director Integrado25, o que teve 

como principal objectivo incorporar áreas até então consideradas distritos à área 

urbana de Rio Grande, provocando a duplicação da zona urbana da cidade. Nas 

décadas de 1970 e 1980 ocorreram dois grandes e importantes loteamentos: o 

novo campus da Universidade e a transferência do 5º Distrito Naval de 

Florianópolis (Estado de Santa Catarina) para Rio Grande. 

A construção do novo Campus Universitário (Figura 2) constituiu uma importante 

ocupação do espaço urbano na periferia da cidade, entre o aeroporto e um pobre 

bairro da cidade, o Bairro Carreiros. Os primeiros prédios foram inaugurados ainda 

na década de 1970, e nas seguintes décadas foram levados quase todos os 

cursos para o novo campus, o Campus Carreiros. Com esta ocupação foram 

aumentados os transportes públicos, entre outros serviços naquela zona, o que 

contribuiu para maior ocupação do bairro vizinho.  

 

 

                                                            
23 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão do Ministério da Cultura que 
tem a missão de preservar o património cultural brasileiro. 
24 IPHAE – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual é uma Divisão da Secretaria de 
Estado da Cultura, cuja responsabilidade é a identificação, cadastramento, fiscalização e 
promoção de acções de preservação do património cultural do Estado. 
25 Lei nº 4.116 de 3 de Novembro de 1986. 
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Figura 2 – Campus Carreiros, 2008.26  

A expansão urbana também foi induzida pela transferência do 5º Distrito Naval 

para Rio Grande e que acabou por ocupar alguns prédios já existentes e levou à 

construção de outros. Este órgão militar é responsável pelas operações navais e 

fluviais dos três estados da região sul do país.  

A década de 1990 foi bastante estagnada no que diz respeito a investimentos 

industriais. Nesta mesma época ocorreram significativos fechamentos de 

indústrias pesqueiras, que até então tinham tido grande importância para a 

economia local, o que gerou mais desemprego e instabilidade na vida da 

sociedade rio-grandina. No entanto, com a privatização do porto pode se verificar 

um aumento do PIB27 municipal entre os anos de 1990 e 2000 e, 

                                                            
26 Fonte: maps.google.com 
27 PIB – Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens de serviços finais produzidos 
numa determinada região, a fim de mensurar a actividade económica da mesma. 
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consequentemente, um aumento de 32,1% da renda per capita28, já que o porto 

pode se tornar mais competitivo e conseguiu agregar valor nas actividades de 

importação e exportação aliado a um baixo crescimento populacional29.  

Contudo, apesar dos expressivos investimentos, a cidade do Rio Grande continua 

a apresentar crescentes dificuldades quanto a agregar valor a qualidade de vida 

de sua população além de estar ainda a expandir sua periferia. Estas constantes 

oscilações de economia fazem com que a dinâmica urbana seja lenta e incapaz de 

manter uma classe média importante para a cidade.  

Como afirma Solismar Fraga Martins (2006, p. 226-227): 

Hoje há uma preocupação crescente em transformar a cidade num pólo turístico, e um 
dos principais pilares estaria em seu patrimônio histórico, através da espacialidade 
cristalizada pela área central, onde no final do século XIX a acumulação do capital 
comercial e posteriormente industrial traria uma remodelação de estilo luso-brasileiro, de 
arquitetura mais simples, por estilos mais suntuosos e em diferentes matizes 
aquitetônicos, como pode ser verificado até o presente. 

Agregado ao importante património arquitectónico existente, a cidade do Rio 

Grande tem enorme importância histórica, por ser a cidade mais antiga do Estado 

do Rio Grande do Sul. Possui uma grande quantidade de museus, uma praia com 

200km de extensão, ilhas, lagunas, uma grande e importante Universidade entre 

outros. A cidade possui inúmeros atractivos turísticos, podendo atingir 

diversificadas intenções turísticas. No entanto, há pouco interesse político, 

juntamente com os lentos ciclos económicos e iniciativa empresarial.  

As várias tentativas de evolução socioeconómica da cidade trouxeram um 

sentimento de inquietação e angústia na população rio-grandina perante um 

progresso que não acontece por inteiro. Isto acaba por gerar uma população que 

não consegue perceber e usufruir o património existente, estando sempre a 

espera de algo novo. Esta necessidade de mudança transforma-se em frustração, 

já que os movimentos que condicionam a dinâmica urbana regional são muito 
                                                            
28 A renda per capita é o indicador de desenvolvimento de um país ou região e consiste na divisão 
da renda nacional pela sua população. 
29 Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (www.fee.rs.gov.br). 
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lentos e a população acaba por não se desvincular de um passado melhor 

sucedido: 

Isso, para uma cidade de tradição fabril e que não se enquadra como cidade-pólo por 
questões de localização geográfica, apesar de seus quase 200.000 habitantes hoje, só 
vem agravar os problemas sociais presentes. Este reforço ao individualismo e 
fortalecimento das relações mercadológicas entre os homens propiciam que até mesmo o 
tempo ocioso seja mediado pelo consumo. As horas livres tornam-se suscetíveis das 
inovações de entretenimento criadas pelo mercado, em que o lazer passa a ser objeto de 
consumo e, portanto, incorporado pelo capital como forma de lucrar sobre a diversão, o 
esporte, etc.30   

Estes hábitos são consequência do capitalismo, do consumo, do desejo pelo novo 

que não chega. E assim, a vida social desta cidade foi fragmentando-se e 

tornando as pessoas cada vez mais distantes entre si dando origem a uma vida 

social mais independente e individualista, além de provocar um desinteresse pelo 

património local.    

Esperamos, com a presente proposta, contribuir para a revitalização da cidade de 

Rio Grande gerando um novo olhar sobre o futuro e ajudando a modificar a 

relação entre a comunidade e o respectivo património.  

 

 

 

 

1.2 A FURG – Universidade Federal do Rio Grande e o Curso de Artes Visuais 

 

Uma visita aos anos 1950, ainda que rápida, nos permite 
reviver um momento de forte efervescência cultural e 
científica no mundo ocidental, com inevitáveis 
repercussões em nosso país – e, por que não, na cidade 
do Rio Grande. Os anos dourados da história brasileira, 

                                                            
30 MARTINS, 2006, p.60 
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que coincidem com o mandato de Juscelino Kubitschek, 
para além do glamour tão acentuado pela literatura e pelo 
cinema, representaram um momento de profundas 
transformações na sociedade brasileira. Embora distantes 
dos centros dinâmicos da vida nacional, naquele período 
Rio Grande também vivenciou uma certa efervescência, 
que fez balançar as estruturas econômicas, políticas e 
culturais. Acompanhando a mobilização de comunidades 
pelas várias regiões do país, também aqui o movimento 
pela instalação do ensino superior conquistou corações e 
mentes.   

 (Claudio Omar Iahnke Nunes, “Ciências Sociais 
Aplicadas” in: ALVES, 2004, p. 39.)  

A cidade do Rio Grande durante os anos cinquenta encontrava-se em um 

acelerado processo de industrialização e urbanização, além de estar passando por 

grandes mudanças no que diz respeito à política de importação e também por 

extensas redes de estruturas económicas (complexo portuário). 

É importante destacar as Grandes Guerras como factores primordiais 

repercurtindo de maneira positiva para o desenvolvimento desta cidade no 

extremo sul do país, como já foi tratado anteriormente. 

Com o colapso económico dos países europeus durante a primeira Guerra 

Mundial, a economia brasileira foi beneficiada assim como a cidade do Rio 

Grande, principalmente por ser uma cidade portuária. Já que nesta época a 

economia do país não apresentava uma grande integração, foi possível que se 

gerasse vários pólos económicos, impulsionados pela acumulação de capitais 

oriundos das actividades primárias e do comércio.    

Mesmo sendo a Segunda Grande Guerra de maior abrangência conflitual, o 

território brasileiro não foi atingido. Tal como na primeira, houve um impulso no 

desenvolvimento do país e, como consequência da crise no mundo o Brasil 

exportou muito mais produtos e continuou desenvolvendo-se de maneira rápida. 

Ocorreram inúmeras implantações de indústrias, desde indústrias de base, 

automobilísticas, de bens duráveis… Este período ficou consagrado como os anos 

dourados com o presidente Juscelino Kubitschek (192-1976), que tinha como 
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bordão “50 anos em 5”, ilustrando seu compromisso com acelerado 

desenvolvimento económico do país e, consequentemente, da cidade de Rio 

Grande.  

Foi neste ambiente que nasceu o movimento a favor do ensino superior, já que se 

necessitava de mão-de-obra especializada, para acompanhar o desenvolvimento 

económico, social e técnico da cidade e do país:   

A história dos cursos superiores na cidade do Rio Grande tem início no ano de 1951, 
quando um grupo de profissionais ligados a empresas privadas e aos sectores públicos 
locais, em conversas de fim de tarde em um café no centro da cidade, começou a cogitar 
a criação de um curso superior nesta cidade.31

A justificação para a criação deste curso foi a necessidade de capacitação de 

pessoal para trabalhar nas indústrias existentes na cidade, além de contemplar os 

estudantes locais, que nesta altura, tinham que deixar a Rio Grande para 

continuar seus estudos. Esses por sua vez acabavam por não retornar depois de 

qualificados, não contribuindo assim para o desenvolvimento social, cultural e 

económico daquela cidade.  

A ideia inicial foi criar um Instituto Técnico Industrial, tendo como finalidade formar 

auxiliares de engenharia. Por se considerar de imediata necessidade, optaram por 

desenvolver um curso técnico, que seria relativamente mais fácil em termos legais 

e menos oneroso, mas não foi o que aconteceu. 

No entanto, no ano seguinte foi encaminhado ao Governo do Estado um ofício 

delatando a necessidade da criação e instalação de uma Faculdade de 

Engenharia na cidade, mencionado na matéria “As faculdades de Rio Grande”, no 

“Jornal Rio Grande”32. 

Com a cooperação do comércio e indústria local foi realizada uma campanha de 

recolhimento de verba que teve como objectivo criar e organizar a Fundação 

Cidade do Rio Grande, que tinha a função de manter a Escola de Engenharia 

Industrial. Em 1953 foi instituída a Fundação pelos sectores da Indústria, do 
                                                            
31 Cleuza Ivety Ribes de Almeida, “Engenharias e Ciências Exatas” cit. in: ALVES, 2004, p. 13. 
32 Jornal Rio Grande, ano 15, nº 244 de 4 de Novembro de 1952, capa. 
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Comércio e Prefeitura de Rio Grande, aprovado pelo Ministério Público em 26 de 

Agosto de 1953, e seu Estatuto teve como principais objectivos: 

Art. 1º - A Fundação Cidade do Rio Grande, instituição de caráter técnico-educativo, é 
uma pessoa jurídica, de direito privado, que se regerá pelo presente Estatuto e terá sua 
sede e foro na cidade do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.     

Art. 2º - A Fundação, encerrando os problemas de trabalho profissional, especialmente 
em face da racionalização e métodos, visará os objetivos seguintes: 

I – Promover a criação de uma Escola de Engenharia Industrial para promover a 
especialização e aperfeiçoamento técnico de pessoal para empreendimentos públicos e 
privados; 

II – Criar, oportunamente, outras escolas de ensino técnico e ensino superior, cuja 
necessidade mais fortemente se faça sentir, ante o adiantamento e progresso da cidade 
do Rio Grande; 

III – Promover estudos e pesquisas, nos domínios das atividades públicas e privadas, com 
o fim de auxiliar, sempre que possível e quando solicitado, o desenvolvimento industrial. 

IV – Concorrer para maior compreensão dos problemas de administração, quer públicos, 
quer privados, proporcionando, quando oportuno, seu estudo e debate. 

Par. Único – Para a realização dos objetivos enumerados, manterá, onde julgar 
conveniente e de acordo com seus planos de atividade, centros de estudos, pesquisa, 
seleção, orientação, ensino, documentação e outros, por conta própria ou em regime de 
cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras. 

Art. 3º - O prazo de duração da Fundação será indeterminado.33

No ano seguinte foi constituído o primeiro Conselho Director da Fundação e eleito 

o presidente e vice-presidente respectivos. De acordo com as normas do Estatuto 

foi escolhido pelo presidente a directoria definitiva da entidade, além do Director 

provisório da futura Escola de Engenharia Industrial, que teve como prioridade 

organizar os planos para que a mesma entrasse em funcionamento. 

Finalmente, em 24 de Maio de 1955, foi autorizado o funcionamento da Escola de 

Engenharia34, que iniciou suas actividades instalada provisoriamente no edifício 

da Biblioteca Rio-Grandense. Pode-se perceber, devido a imprensa local, a 

importância que representou, na época, esta autorização: 

                                                            
33 Estatutos da Fundação Cidade do Rio Grande, 1953. 
34 Decreto nº 37.378 de 24 de Maio de 1955. 
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Tudo faz crer que a batalha visando o reconhecimento da Escola de Engenharia Industrial 
de nossa terra encontra-se finalmente em sua última fase e, felizmente, parece ter sido 
levada a bom termo. Recentes informações que o presidente da Fundação Cidade do Rio 
Grande - Eng. Francisco Martins Bastos - recebeu do Rio de Janeiro, torna-se possível 
esperar-se sua abertura, para inscrição dos exames Vestibulares, dentro de breve 
prazo.35  

A Escola de Engenharia Industrial teve sua primeira aula inaugural em 5 de Março 

de 1956, ano em que o Governo Federal autoriza a concessão do terreno para a 

construção oficial da escola como confirma o relatório seguinte: 

De acordo com o número de habitantes e escolas de Rio Grande; de acordo com a 
posição geográfica da cidade, que lhe permite o mais variado intercâmbio com os 
municípios vizinhos, através das redes ferroviárias, rodoviárias, marítima e aeroviária; de 
acordo ainda com seu acentuado progresso cultural, podemos dizer que esta ESCOLA 
DE ENGENHARIA constitui premente necessidade não só para Rio Grande, assim como 
as demais cidades do País, na Era Tecnológica, com consequente aparecimento da 
Grande Indústria, foi sentida a exigência de um maior número de engenheiros, para poder 
atender o extraordinário desenvolvimento industrial. Com a ampliação do aparelhamento 
de diversas indústrias nos últimos anos, destacando-se neste particular a indústria de 
refinação de petróleo, a têxtil, a indústria de peixe, a indústria do frio nos grandes 
frigoríficos e entrepostos, as oficinas portuárias e ferroviárias com moderníssimas 
instalações, entre outras, foi observada desde logo a inexistência no País de técnicos em 
número suficiente e adequado às novas exigências da sociedade brasileira, propondo-se 
deste modo a Escola de Engenharia Industrial a cooperar na formação desses elementos 
capacitados. Ademais, sendo Rio Grande, como já ficou dito anteriormente, um dos mais 
importantes portos brasileiros, e em situação geográfica privilegiada, vem atraindo 
estudantes de cidades circunvizinhas. Assim, de plena justiça e direito é a ESCOLA DE 
ENGENHARIA INDUSTRIAL da Fundação Cidade do Rio Grande uma real necessidade 
sob o ponto de vista profissional, e indiscutível utilidade de natureza cultural para a 
cidade.36  

Segundo o relatório acima citado, a cidade do Rio Grande reunia as condições 

necessárias para receber o reconhecimento do curso superior criado, passando a 

ser uma opção para os jovens de outras cidades seguirem seus estudos. Com 

todos os requisitos reunidos para a implementação da escola, só foi possível 

atingir definitivamente os objectivos desse projecto de real importância devido ao 

                                                            
35 Escola de Engenharia Industrial de Rio Grande. O tempo. Rio Grande, ano 49, nº 52, 5 Fev. 
1955, p.2. 
36 “Relatório da Comissão Verificadora das Condições da Escola de Engenharia” in: ALVES, 2004. 
p. 24. 
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empenho da elite intelectual da cidade juntamente com a indústria local, que com 

grande empenho mobilizou a comunidade. 

Em 1959, antes mesmo da primeira turma se formar, a Escola recebe o 

reconhecimento oficial. No seguinte ano, dá-se a formatura de sua primeira turma 

e a inauguração do edifício-sede desta escola. Após a realização da formatura e 

de seis vestibulares, dá-se a federalização da mesma, pela lei nº 3.893, de 2 de 

Maio de 1961. 

Como o projecto primordial estava se desenvolvendo e gerando profissionais 

qualificados, foi possível idealizar e executar outros projectos agregados a este, 

mais uma vez vindo ao encontro das necessidades locais. Assim, em 1961, cria-se 

os cursos de Filosofia e Pedagogia da Faculdade Católica de Filosofia de Rio 

Grande. Em 1964 funda-se o Colégio Técnico Industrial, finalmente atingindo os 

objectivos iniciais, que tinham como finalidade preparar técnicos de nível médio. 

Os cursos criados foram nas áreas de “Eletrotécnica Industrial” e “Refrigeração 

Industrial e Domiciliar”. Foram ainda criados mais dois cursos superiores, 

“Matemática” em 1966 e “Ciências” em 1968.  

O anseio em participar de uma Universidade é revelado através da criação de 

diversificados cursos e descrito no Livro de Atas da Fundação na década de 1960, 

além de proporcionar algumas conferências com o tema “universidade” nas 

reuniões da Congregação com o Corpo Docente da Escola.37 No entanto, em 

1969, na comemoração do 16º aniversário da Escola de Engenharia Industrial, foi 

revelada a criação da Universidade do Rio Grande.38 O Decreto-Lei que cria a 

universidade a estabelece como uma fundação de direito privado, com autonomia 

didáctico-científica, administrativa, financeira e disciplinar e constituída pelas 

seguintes unidades reconhecidas: Escola de Engenharia Industrial (federal), 

Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio Grande (municipal), 

Faculdade Católica de Filosofia do Rio Grande e Faculdade de Direito Clóvis 

                                                            
37 Ata nº 51 da Fundação Cidade do Rio Grande, 1960. 
38 Decreto-Lei nº 774, de 20 Agosto de 1969. 
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Bevilácqua. Seu Estatuto foi aprovado em 21 de Outubro de 196939, dando 

continuidade à criação de novos cursos.  

Em 1968 ocorreu a Reforma Universitária, fazendo com que se uniformizasse as 

Universidades de todo o Brasil, passando então a obedecer aos preceitos da Lei 

nº 5540. Na Universidade do Rio Grande foram extintas as faculdades e criados 

os centros, passando a ter a seguinte estrutura: Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas, Centro de Ciências Humanas e Sociais, Centro de Letras e Artes, 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências do Mar. Neste 

mesmo ano foi instalado o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, composto 

pelos coordenadores de cursos, componentes da Reitoria e representação 

discente.  

Durante a década de 70 é realizada a primeira grande 
reforma estrutural da Universidade do Rio Grande. Mais 
precisamente, em 1973, com a criação dos centros, vê-se 
que o “Centro de Letras e Artes” ainda não funcionava em 
sua plena capacidade, uma vez que oferecia apenas o 
curso de Letras, com habilitação em Português-Inglês e 
Português-Francês. 

(Eliane Campello, “Letras e Artes” in: ALVES, 2004, p. 
110) 

Para que o Centro de Letras e Artes se concretizasse foram necessários grandes 

investimentos no preparo do curso que contemplaria o segundo nome dado ao 

centro. Para tal finalidade a Universidade contratou a professora Zilá Nunes 

Lawson que possui titulações na área das artes. A professora realizou, durante um 

ano, entre 1974 e 1975, uma vasta pesquisa a respeito dos cursos de educação 

artística existentes no país e verificou se existiam profissionais para assumir as 

disciplinas do curso proposto. Em 1975, com toda a pesquisa concluída, foi 

proposto o curso de Educação Artística - Licenciatura Curta que passou a 

funcionar em 197740. 

O primeiro processo selectivo obedeceu a Resolução nº 23 do Conselho Federal 
                                                            
39 Decreto nº 65.462, de 21 de Outubro de 1969. 
40 Ata nº 20 do Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão (COEPE) em 18 de Agosto de 1976. 
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de Educação, que solicitou a duração mínima de dois anos, com uma carga 

horária de 1.620 horas, oferecendo 40 vagas e disciplinas teórico-práticas. Os 

principais candidatos(as) foram alunos da Escola de Belas Artes Heitor de Lemos, 

situada em Rio Grande. O espaço físico disponibilizado para o desenvolvimento 

das aulas foram o anfiteatro da Universidade e algumas salas do Campus Cidade, 

algumas disciplinas acabaram por ser ministradas até mesmo nos corredores 

deste campus. O curso ainda em formação contava com um reduzido corpo 

docente, constituído por uma professora da cidade e dois artistas plásticos de 

Minas Gerais.41

A implantação, em 1978, da disciplina Modelo Vivo gerou polémica na 

comunidade académica e rio-grandina, pelo facto de utilizar modelos nus, tanto 

femininos quanto masculinos. Esta disciplina foi oferecida durante dez anos e 

exigiu uma mudança de mentalidade desta comunidade. 

Em 30 de Abril de 1979, mesmo antes da formatura da primeira turma, ocorreu o 

reconhecimento do curso de Educação Artística - Licenciatura Curta42. Após uma 

década de funcionamento este curso foi substituído pelo curso Licenciatura Plena 

em Educação Artística - Habilitação Artes Plásticas.  

A nova proposta curricular deu-se em função das metas definidas no 1º 

Congresso da Federação dos Arte-Educadores do Brasil (Anexo 2) e oficializadas 

na V Conferência Brasileira de Educação, tomadas como directrizes norteadoras 

para as mudanças curriculares necessárias, com a finalidade de realizar uma 

reformulação do ensino da Educação Artística, já que foi comprovado a 

insuficiência em termos de formação profissional e preparação para o ensino das 

artes do curso em curta duração. 

Pelos livros de atas da Comissão de Curso de Educação Artística, verifica-se que a partir 
de 1980 são feitos estudos para a montagem do quadro de sequência lógica do curso de 
Licenciatura Plena em Educação Artística, habilitação Artes Plásticas, em paralelo com 
estudos de avaliação do curso – docente e discente – e alterações curriculares da 
Licenciatura Curta. O projeto do novo curso é apresentado ao COEPE [Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão] em 1985 e 1986 e implantado a partir de 1987. Seu 
                                                            
41 Dados extraídos de ALVES, 2004, p. 95-116. 
42 Decreto nº 83.382 em 30 de Abril de 1978. 
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reconhecimento dá-se em 1989, por meio da portaria ministerial nº 56/89, de 20/2/1989, 
publicada no DOU [Diário Oficial da União] em 21/2/1989.43   

 
Esta mudança no Curso de Artes não se deu apenas a nível curricular, deu-se 

inclusive nas condições físicas e técnicas necessárias para o bom funcionamento 

do novo curso, como por exemplo mais salas, novos equipamentos, etc. Este 

curso foi criado com a intenção de atender as reivindicações de pessoas que já 

haviam concluído um curso de graduação na área, e que gostariam de 

complementar seus estudos, como podemos observar na publicação do Jornal Rio 

Grande, com a matéria intitulada "Universidade do Rio Grande conta com mais um 

curso de graduação"44.  

O objetivo da Habilidade em Artes Plásticas da 
Licenciatura Plena em Educação Artística é formar 
professores para o magistério de 1º e 2º Graus, na área 
das artes plásticas. O Arte-educador deverá estar apto 
para desenvolver habilidades práticas e mentais a partir 
de conceitos técnicos e teóricos relacionados às artes 
plásticas, estando capacitado para trabalhar em oficinas 
de: Desenho, Pintura, Artes Gráficas, Gravura, Escultura, 
Semiótica, Arte-Educação, Fotografia, Cinema e Vídeo, 
Multimeios. 

(Ata nº 70, Livro B da Comcur de Artes,  
19 de Julho de 1990, p.51.) 

 
Juntamente com as mudanças de currículo e instalações, foi também traçado um 

perfil vocacional do aluno que iria cursar esta licenciatura. Para que fosse possível 

reconhecer nos candidatos este perfil exigido, em 1995 foi introduzida uma prova 

que até os dias actuais é aplicada antes do concurso vestibular. Esta prova conta 

com um teste de natureza prática e outro de natureza teórica. A primeira constitui 

um desenho de observação a partir de uma composição de objectos, enquanto o 

teste teórico consiste na interpretação de um texto. Estes testes avaliam a 

capacidade de percepção, síntese e apreensão do candidato. Esta prova é 

eliminatória e tem como intenção formar turmas mais harmónicas e homogéneas 

em razão das competências e habilidades exigidas.  

                                                            
43 Eliane Campello, “Letras e Artes” in: ALVES, 2004. p.112. 
44 Jornal Rio Grande ano 53, nº 70 de 17 de Julho de 1986, p.1. 
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O curso Licenciatura Plena em Educação Artística - Habilitação Artes Plásticas 

passa a ter a duração mínima de 5 anos e visa a complementação do saber na 

interdisciplinaridade, através das novas disciplinas obrigatórias e o alargamento 

das optativas, que pretendeu incluir outras áreas do conhecimento. 

Apesar das dificuldades já enfrentadas no que diz respeito ao espaço físico do 

curso, hoje conta com uma infra-estrutura mínima indispensável, com um 

laboratório de fotografia, um laboratório de informática, oficinas de desenho, 

gravura, pintura, cinema e vídeo, auditório e salas para as actividades teóricas.   

Ao longo dos anos o curso foi sendo modificado, inclusive sua denominação que 

em 2004 passou a Artes Visuais – Licenciatura, com duração mínima de 4 anos, 

oferecendo 30 vagas ao concurso vestibular (Anexo 3). No entanto, apesar de 

suas modificações o curso obedece a uma linha filosófica desde sua primeira 

forma, conforme pode-se observar no site da Universidade: 

O Curso de Artes Visuais – Licenciatura está estruturado para formar profissionais 
habilitados para o ensino, a crítica, a reflexão, a pesquisa e a produção das artes visuais 
em suas diversas linguagens, com espírito investigativo e compromisso com a estética, a 
ética e os princípios democráticos, com responsabilidade social, ambiental e com a 
cidadania.45

 
O Curso de Artes pretende que seus alunos desempenhem seu papel junto à 

comunidade, de educador, artista e agente cultural, difundindo e promovendo as 

artes visuais na universidade e na comunidade. Para isso, promovem uma sólida 

formação e crítica das artes, a pesquisa das diversas linguagens, apresentando 

assim uma ampla perspectiva, uma vez que as várias linguagens das artes visuais 

são trabalhadas desde o nível conceitual até a elaboração de um projecto pessoal, 

que deve ser definido pelo aluno antes de sua graduação. 

Este projecto pessoal constitui uma monografia que pode variar entre muitos 

temas como: criação artística, educação ou ambos. Sabe-se que grande parte dos 

formandos opta por desenvolver seu projecto em criação artística, no entanto foi 

realizado um levantamento (Anexo 4) a fim de confirmar ou não esta suposição. 

                                                            
45 Universidade Federal do Rio Grande, Curso de Artes Visuais (www.furg.br). 
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Este levantamento teve como delimitação as turmas dos anos 2000 a 2007. 

Através das monografias de conclusão de curso foi possível saber qual a tipologia 

escolhida pelo aluno, o tema principal do trabalho, respectivo orientador e, ainda, 

recolher imagens relativas às criações.  

O gráfico (Figura 3) abaixo apresenta a conclusão deste levantamento através dos 

seguintes itens: quantidade de formando por ano, quantidade de trabalhos em 

criação artística, em educação e em ambos. 

  

Figura 3 - Resultados de Levantamentos   

Foi possível constatar que o número de formandos aumentou com o passar dos 

anos, e que continuam muitos deles a desenvolver trabalhos em criação artística. 

A cada ano formam-se em média 15 profissionais, os quais procuram inserir-se no 

mercado de trabalho. Através do gráfico foi possível observar que depois do ano 

de 2002 o número de trabalhos em criação artística com soluções em educação 

aumentou. Antes desta data não apresentavam-se trabalhos em ambas tipologias, 

o que não faz muito sentido, já que o curso é uma licenciatura em arte e tem como 

objectivo formar professores. 
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Assim como foi verificado por esta pesquisa, os estudos e pesquisas realizadas 

pela Comissão do Curso de Artes também verificou a necessidade de novas 

modificações curriculares no curso, a fim de atender as exigências 

contemporâneas e dos próprios alunos.  

Essas modificações foram atendidas recentemente, quando em 22 de Julho de 

2007 entrou em vigor a Deliberação nº 022/2007 (Anexo 5) que tratou da 

implementação do curso de Especialização em Artes Visuais. Esta especialização 

conta com uma carga horária de 360 horas, oferece 17 vagas e três linhas de 

pesquisa: “Poéticas Visuais/História, Teoria” e “ Poéticas Visuais Crítica/Ensino de 

Arte”. O curso está organizado em 3 períodos: o primeiro é constituído por 

disciplinas de um núcleo comum a todas as linhas de pesquisa; no segundo são 

desenvolvidas disciplinas específicas para cada linha e no terceiro existe apenas a 

disciplina, “Ateliê de Orientação de Projeto” que tem como objectivo auxiliar a 

construção da monografia final. 

A reforma curricular não parou: a partir de 2009 o Curso de Artes Visuais – 

Licenciatura passou a ter um novo nome e nova estrutura. Em 12 de Setembro de 

2008, pela Deliberação nº 036/2008 (Anexo 6) foi aprovada a reforma curricular do 

curso que passará a Curso de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado, com 

duração mínima de 4 anos, oferecendo um total de 50 vagas. O novo curso está 

organizado da seguinte forma: os dois primeiros anos formam um núcleo comum, 

a partir do terceiro ano é possível optar por uma das três habilitações distintas – 

“Licenciatura”, “Bacharelado Ênfase em História, Teoria e Crítica” e “Bacharelado 

Ênfase em Poéticas Visuais” - e serão oferecidas disciplinas referentes aos 

núcleos específicos até o quarto ano. Esta deliberação também extinguiu a prova 

específica que antecedia o concurso vestibular.  

Sendo assim, foi possível ter um currículo mais direccionado e conciso, além de 

contemplar aqueles interessados em criação artística. Com esta reforma curricular 

teremos profissionais mais satisfeitos e possivelmente irão adquirir conhecimentos 

específicos da área em que pretendem se formar. Estas mudanças no Curso de 

Artes podem favorecer a presente proposta, já que sairão profissionais em três 
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linhas importantes para um museu de arte contemporânea: educação, crítica e 

teoria da arte e criação artística. Essa reforma possibilita além de artistas, 

educadores e críticos mais preparados, profissionais que possam vir fazer parte 

do pessoal do museu.  

 

 

 

1.3 Museus e Centros Culturais da cidade 

 

O Estado do Rio Grande do Sul destaca-se no cenário brasileiro, no sector 

museológico, pela criação do Sistema Estadual de Museus – SEM/RS - nos anos 

de 1990. Este é um órgão da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, que tem como intuito sistematizar e implementar políticas de 

integração e incentivos aos museus do estado, com directrizes estabelecidas de 

forma democrática e participativa por estas instituições, através do Fórum 

Estadual de Museus realizado bianualmente.  

O SEM/RS é uma divisão regional do Sistema Brasileiro de Museus, criada em 22 

de Janeiro de 199146, uma das primeiras acções do SEM/RS foi definir a divisão 

regional do Rio Grande do Sul em Regiões Museológicas. É composto por um 

coordenador geral, nomeado pelo Secretário da Cultura e por sete coordenadores 

regionais eleitos directamente pelos representantes dos museus da região.47

Suas principais funções são: desenvolver acções de capacitação para os 

profissionais dos museus, com o objectivo de qualificar as práticas museológicas e 

estimular o desenvolvimento dos museus como espaços de diálogo, de conflito e 

de encontro, focando sempre na continuidade de uma política pública para 

museus. Estas acções são desenvolvidas através de oficinas, cursos, seminários, 
                                                            
46 Decreto nº 33.791, de 22 de Janeiro de 1991. 
47 Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul – SEM/RS 
(www.sistemademuseus.rs.gov.br). 
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acessórias técnicas, visitas técnicas e as acções de difusão, através de cadastro 

voluntário, boletins, divulgações, site e reuniões abrangendo as sete respectivas 

Regiões Museológicas (Figura 4):48

 

Figura 4 - Mapa das Regiões Museológicas 

 

A 1ª Região Museológica abrange a Capital do Estado, Porto Alegre que é sua 

sede e tem como principal característica o maior número de museus cadastrados, 

reflectindo uma diversidade de tipologias de acervos e de infra-estrutura e, 

consequentemente, um campo museológico com muita vitalidade.  

A 2ª Região Museológica tem sua sede em Bento Gonçalves e reúne municípios 

com uma população predominantemente de descendentes de imigrantes 

europeus, sendo assim tem como maior característica um número elevado de 
                                                            
48 Guia de Museus do Rio Grande do Sul, coordenação de Noris Mara Pacheco Martins Leal, 2ª 
edição, s.d. 
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espaços com forte conotação antropológica, privilegiando os usos e costumes dos 

diversos grupos étnicos estabelecidos na região.  

Com um conjunto museológico diversificado, a 3ª Região Museológica conta com 

museus de ciências, artes entre outros com acervos de objectos de uso 

domésticos e utensílios agrícolas dos imigrantes. A maioria dos museus da 4ª 

Região Museológica são de história, predominantemente voltados a preservação 

da memória local. 

A 5ª Região Museológica tem uma interessante característica, a inclusão social, 

os museus têm como principal objectivo a valorização da memória e cultura local. 

A maioria dos museus desta região são ponto de encontro da população, jovens, 

adultos, políticos, intelectuais e outros segmentos da comunidade, que se reúnem 

para conhecer os diversos tipos de acervos e pela oportunidade de intercâmbio 

cultural.  

Com museus predominantemente históricos, a 6ª Região Museológica possui 

também, museus de arte, ciência e costumes. A predominância de museus 

históricos é justificada pelas passagens que envolveram a defesa territorial e 

fronteiriça.  

A 7ª Região Museológica é caracterizada pela colonização portuguesa, pelas 

actividades agropecuária pastoril, as charqueadas, actividades ligadas aos portos 

marítimos e fluvial e ligações fronteiriças, tem uma diversidade de tipologias 

museológicas, muitos ligados a costa marítima49.   

A cidade do Rio Grande está incluída na última Região Museológica, com seu 

número considerável de instituições museológicas e espaços culturais colabora 

com a caracterização específica desta região. Entre os museus cadastrados no 

Sistema Estadual de Museus, 13 são museus rio-grandinos, entre eles pode se 

encontrar museus de natureza pública e privada.  

                                                            
49 Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul (www.sistemademuseus.rs.gov.br).
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Através deste cadastro pode-se perceber que 69% dos museus são de carácter 

público e os restantes 31% são de carácter privado, na sua maioria encontram-se 

no centro da cidade, os demais possuem acesso através dos transportes públicos 

e com facilidade de estacionamento. Todas as informações referentes às 

instituições foram recolhidas junto ao Guia de Museus do Rio Grande do Sul, 

organizado pelo Sistema Estadual de Museus.50

Para percebermos que museus são estes, vamos realizar uma pequena 

apresentação de cada instituição, constando um breve histórico, missão, tipologia 

do acervo, principais actividades, horário de funcionamento, natureza 

administrativa, etc. Esta pesquisa foi realizada através de informações cedidas 

pelos museus e/ou sites próprios, pelo Cadastro Nacional de Museus do Sistema 

Brasileiro de Museus e através do Guia de Museus do Rio Grande do Sul, já que 

infelizmente nenhum dos museus realiza publicações ou catálogos.   

Este breve panorama das instituições museológicas existentes na cidade do Rio 

Grande tem como principal objectivo confirmar a inexistência de um museu de arte 

contemporânea na cidade, para que evitemos a sobreposição de tipologias, além 

de percebermos a inexistência de uma identidade artística local e a relevância da 

formação de uma colecção de arte contemporânea.   

O Museu Oceanográfico “Professor Eliézer de Carvalho Rios” deu origem ao 

Complexo de Museus e Centros Associados da Fundação Universidade do Rio 

Grande que hoje é formado pelo Museu Oceanográfico, Museu Antártico, Eco-

Museu da Ilha da Pólvora, Museu Náutico, Centro de Educação e Formação 

Ambiental Marinha – CEFAM, Centro de Recuperação Marinhos – CRAM e Centro 

de Convívio dos Meninos do Mar – CCMar, com a finalidade de complementarem 

a missão da Universidade, tanto no que se refere a formação de professores e 

estudantes quanto a extensão, a pesquisa, a divulgação e o diálogo com a 

comunidade.51  

                                                            
50 Dados extraídos de LEAL, Nóris Mara Pacheco Martins (coord.) Guia de Museus do Rio Grande 
do Sul, 2ª Edição, s.d. 
51 BARCELOS; VIEIRA, 1996, p. 225-233. 
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Fundado em Setembro de 1953, o Museu Oceanográfico surgiu da colecção de 

moluscos organizada pelo Director e Fundador do museu, o professor Eliézer de 

Carvalho Rios que é considera a mais importante colecção da América do Sul. 

Além de complementar a missão da Universidade, o museu pretende dialogar com 

a comunidade, acrescentando-lhe o interesse pelo mundo oceânico e mobilizando-

a para a defesa do património marítimo costeiro nacional.52  

Seu acervo é constituído por colecções de conchas, moluscos, maquetas, 

equipamentos utilizados nas pesquisas oceanográficas; as espécies são 

preservadas inteiras secas, inteiras em líquidos, em partes secas – como peles, 

esqueletos, conchas, ossos, crânios, ovos, penas etc. A metade do acervo 

representa a fauna brasileira. O museu tem como principais actividades: 

exposição permanente sobre a vida e dinâmica dos oceanos, exposições 

itinerantes, pesquisa, recuperação de animais marinhos e cursos para 

recuperação, projectos de educação ambiental junto as escolas da cidade.53  

Encontra-se aberto ao público de terça-feira a domingo das 9 às 11 horas e 30 

minutos e das 14 às 18 horas, a visitação é mediante pagamento do bilhete, no 

entanto aos domingos das 14 às 18 horas é gratuito. Estudantes das escolas da 

cidade, maiores de 65 anos, crianças menores de 12 anos e servidores e 

estudantes da Universidade têm entrada gratuita todos os dias de funcionamento. 

Grupos escolares devem fazer marcação prévia para visitação. A natureza 

administrativa do museu é pública e mantém vínculo institucional com a 

Universidade Federal do Rio Grande, assim como todos os outros que fazem parte 

do mesmo complexo.54  

Inaugurado em 1997, o Museu Antártico55 está situado na Rua Heitor Perdigão 

nº 10, no centro da cidade do Rio Grande e encontra-se anexo às instalações do 

Museu Oceanográfico. A missão desta instituição é divulgar a vida no continente 

                                                            
52 BARCELOS; VIEIRA, 1996, p. 225-233. 
53 Informação cedida pelo Dr. Lauro Barcellos, Director do Museu Oceanográfico, 2008. 
54 Museu Oceanográfico “Professor Eliézer de Carvalho Rios” – dados obtidos através do site: 
www.museu.furg.br/museu_oceanografico.html 
55 Museu Antártico – dados obtidos através do site: www.museu.furg.br/museu_antartico.html 
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gelado e a significativa presença do Brasil na Antárctica. Seu acervo constitui 

painéis, fotografias, amostras biológicas, equipamentos utilizados pelos habitantes 

da base brasileira na Antárctica.  

O prédio do museu é uma reprodução das primeiras instalações da Estação 

Antártica Comandante Ferraz, representando a história da conquista daquele 

continente, a dinâmica dos mares e a vida no Pólo Sul, bem como o esforço 

brasileiro em manter uma base em um ambiente tão inóspito. Suas principais 

actividades são a pesquisa, a educação patrimonial e exposição. Este museu é de 

natureza pública e encontra-se aberto à visitação de terça-feira ao domingo das 9 

às 11horas e 30 minutos e das 14 às 18 horas e a entrada no museu é gratuita.  

O Museu Náutico56 é também parte do complexo de Museus e Centros 

Associados da Universidade de Rio Grande, localizado no Armazém 4 do Porto 

Velho, junto ao centro histórico da cidade do Rio Grande. Inaugurado em Abril de 

2003 e revitalizado em Julho de 2007, tem como missão resgatar, preservar e 

divulgar a cultura e o conhecimento náutico local, valorizando o trabalho humano 

vinculado a esta cultura e dignificar a actividade daqueles que vivem do mar.  

Seu acervo se constitui de embarcações, equipamentos de navegação, pesca, 

sinalização náutica, mapas e maquetas. As principais actividades desenvolvidas 

pelo museu são: exposição permanente sobre Rio Grande como cidade histórica e 

marítima, realçando sua íntima relação com o mar e o estuário da Laguna dos 

Patos; exposições temporárias e visitas guiadas a escolas da cidade. Encontra-se 

aberto à visitação de terça a sexta-feira das 14 às 18 horas.    

O Eco-Museu da Ilha da Pólvora57 foi inaugurado em 1999, localiza-se no 

estuário da Laguna dos Patos, possui 42 hectares de marismas, que são áreas 

periodicamente alagadas pelas marés e servem de habitat para várias espécies de 

aves, roedores, moluscos, crustáceos, larvas e juvenis de peixes.  

                                                            
56 Museu Náutico – dados obtidos através do Cadastro Nacional de Museus (www.museus.gov.br). 
57 FREITAS; SILVA, 1997, p. 25-33. 
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Este museu tem como missão instrumentar acções de conservação e manejo, 

preservando o valor biológico, paisagístico, arquitectónico e cultural da Ilha da 

Pólvora, transformando-a em área para pesquisa e visitação pública, viabilizando 

um espaço privilegiado para acções educativas.  

Esse projecto iniciou em 1987, mas não conseguiu ser logo finalizado, pois não 

tinha apoio financeiro. Dez anos depois foram aprovados os recursos pelo 

Ministério da Educação e Cultura do município para as obras no edifício principal. 

Este, de característica neo-colonial, agora transformado em sala de exposições e, 

também, o pequeno prédio chamado Casa Dona Zélia, localizado um pouco 

afastado do prédio principal, que serve para a permanência da guarda da ilha e 

para depósito do material de manutenção.     

Foram construídas passarelas para que o público possa chegar próximo, sem 

prejudicar a flora e a fauna características. O exército protegeu e preservou a ilha 

e o paiol durante 145 anos. O prédio da ilha, representa parte da história do 

Exército na região, na mostra permanente do museu, foram incluídos alguns itens, 

como antigos canhões, pertencentes ao hoje chamado 6o GAC - Grupo de 

Artilharia e Campanha. As principais actividades do museu são exposições, 

acções de educação ambiental e pesquisa botânico – geológicas. Encontra-se 

aberto à visitação de sexta-feira ao domingo, entre as 14 e 18 horas. O acesso ao 

museu é realizado por embarcação, com saída do píer do Museu Oceanográfico e 

a entrada no museu é gratuita.  

No ano de 1995 o professor Rui Martins, etnógrafo da Universidade dos Açores, 

em visita à residência da antiga Fazenda da Picada, sugeriu a criação de um 

espaço de resgate à cultura açoriana neste local. A proprietária, Dulce Helena 

Mendonça dos Santos, com ascendentes originários da Ilha do Faial, no 

Arquipélago dos Açores, abriu este espaço turístico, cultural e ambiental, 

fundamentando-se no conceito de ecomuseu. Cria-se então o Ecomuseu da 
Picada58, localizado na Rodovia BR 392 – km 35 RG 165, Estrada do Arraial, 

Povo Novo, de natureza administrativa privada. Tem como missão comunicar e 
                                                            
58 OLIVEIRA, 2008, p. 131-141.  
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expor especialmente para fins de estudo, conservação, educação, turismo e 

cultura, os testemunhos representativos do homem e de sua história local, sua 

cultura e natureza circundante.  

O núcleo inicial da colecção do museu foram doados pela professora Dulce 

Helena Mendonça dos Santos, entre eles constam: mobiliário, vestuário, utensílios 

domésticos e de trabalho, basicamente uma colecção de tipologia etnográfica e 

antropológica. Esta colecção está preservada em um casarão construído 

aproximadamente em 1830 e representa os hábitos e costumes do meio rural. Foi 

também preservada a mata nativa circundante.  

As principais actividades desenvolvidas são exposições permanentes e 

temporárias, trilhas ecológicas, pesquisas, projectos educacionais e culturais, 

catalogação da fauna e flora do ecossistema lagunar. O museu encontra-se 

aberto, no entanto para visitação é necessária marcação prévia. Os horários para 

visitação são de terça-feira ao domingo das 8 às 20 horas. O custo do bilhete é 

acessível, por volta de 1 Euro para o público comum; 50% de desconto para 

escolas e universidades; idosos, crianças carentes e com necessidades especiais 

estão isentos.59  

O acesso a esta instituição museológica é complicado, já que se encontra em um 

local rural sem transportes públicos, pelo que normalmente as visitas são 

organizadas em grupos que chegam até a localidade em autocarros de aluguer.  

O Museu da Cidade do Rio Grande60 foi criado em 1984, por iniciativa da 

Fundação Cidade do Rio Grande, Prefeitura Municipal e Mitra Diocesana. O 

museu está dividido em dois núcleos, um localizado no prédio da Alfândega, que 

abriga a colecção histórica e o outro, localizado na Capela São Francisco de Assis 

com a colecção de arte sacra.  

O acervo inicial formou-se por objectos doados pela Mitra Diocesana e por 

famílias e pessoas da comunidade, e é constituído por: fotografias, indumentária, 

                                                            
59 Ecomuseu da Picada – dados extraídos do Cadastro Nacional de Museus (www.museus.gov.br). 
60 PIRAGINE, 1992, p.62. 

40 
 



mobiliário, objectos de devoção, utensílios domésticos e de arquitectura, armaria, 

entre outros. A sede principal é na Alfândega onde se encontra todo o acervo 

documental. Os núcleos apresentam um único sistema de documentação.  

O museu encontra-se aberto ao público sextas-feiras, das 9 às 11 horas e 30 

minutos e das 14 às 17 horas e 30 minutos; nos sábados e domingos das 10 às 16 

horas. A entrada ao museu é mediante pagamento de bilhete, de custo bastante 

acessível. A entrada de crianças, idosos e estudantes da rede pública de ensino 

(acompanhados de professores) é gratuita.61  

A missão de cada núcleo é definida da seguinte forma: a colecção histórica tem 

como missão trabalhar com a história do município a partir da pesquisa dos 

objectos doados; a colecção de arte sacra objectiva guardar, conservar e expor o 

acervo referente às práticas religiosas no município durante os séculos XVIII e XIX 

e início do século XX.  

A Assessoria de Comunicação Social da Fundação Universidade do Rio Grande 

inaugurou em Abril de 2001 o Museu da Comunicação Social Rodolfo 
Martensen62, com a missão de resgatar e preservar a memória da comunicação 

em todas as suas vertentes e veículos, visando apresentar às antigas e novas 

gerações o processo e a evolução das comunicações e suas consequências na 

vida e no quotidiano das pessoas.  

Este museu surgiu de um estudo da história da comunicação social na cidade do 

Rio Grande, onde foi possível perceber que a mesma despertou muito cedo para a 

criação de veículos de comunicação, tendo sido a primeira, após a capital do 

Estado (Porto Alegre) a implantar a Imprensa em 1832 com o jornal O Noticiador. 

De natureza administrativa pública, o museu da comunicação é um projecto de 

extensão da Universidade Federal do Rio Grande, com o apoio da Rádio 

Universidade e do Ministério da Cultura.  

                                                            
61 Museu da Cidade do Rio Grande – dados extraídos do site: www.riograndeturismo.com.br 
62 Catálogo de Extensão 2006/ Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2006. 
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Seu acervo é constituído de rádios, discos de vinil, gramofones, material 

radiofónico, câmaras de televisão, jornais e revistas, na sua maioria oriundos de 

doações da emissora de rádio da universidade, entre outras, de famílias e 

empresas de comunicação. Está situado na Rua Luís Loréa, número 261, junto a 

Rádio Universidade. Encontra-se aberto à visitação segunda-feira das 14 às 17 

horas e de terça a sexta-feira das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Suas 

principais actividades são: exposição permanente, pesquisa e visitas guiadas.63

Com a evolução dos equipamentos de navegação e transporte de mercadorias foi 

formado o acervo do Museu do Porto da Cidade do Rio Grande64, este acervo é 

constituído por equipamentos, fotos, mapas, jornais, cartas náuticas, livros, a 

primeira locomotiva do Deprc – Departamento de Portos, Rios e Canais – e o 

vagão-leito usado pelos técnicos e engenheiros da Compagnie Française du Port 

Rio Grande do Sul, para fiscalização das obras de construção dos molhes da 

barra e do porto no início do século XX.  

O museu está implantado no Armazém 1 do Porto Velho, encontra-se aberto ao 

público de segunda-feira a sábado das 9 às 11 horas e 30 minutos e das 14 às 17 

horas e domingo mediante agendamento.65 A missão deste museu de natureza 

administrativa pública é guardar e apresentar o acervo como meio de divulgar a 

história do maior porto do extremo sul do Brasil.  

O Centro Municipal de Cultura “Inah Emil Martensen”66 foi inaugurado em 

Março de 1985, após obras de adequação do prédio. Este foi mandado construir 

pela Sr.ª Amélia Escolástica Cardoso Terra da Silva depois de adquirir o terreno 

em 1914. Em estilo eclético, a edificação foi residência até1874, quando foi 

comprado pelo Poder Legislativo Municipal de Rio Grande.  

                                                            
63 Museu da Comunicação Social Rodolfo Martensen – informações recolhidas do site: 
www.turismo.rs.gov.br 
64 PIRAGINE, 1992, p.68. 
65 Museu do Porto da Cidade de Rio Grande – dados extraídos do site: www.portoriogrande.com.br 
e Cadastro Nacional de Museus (www.museus.gov.br). 
66 VALENTE, 2006, p. 39. 
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O centro cultural recebeu o nome de uma professora, música e grande 

incentivadora das artes e da cultura no município, Inah Emil Martensen. No 

mesmo ano de inauguração esta instituição passou a abrigar a Pinacoteca 

Municipal que recebeu, em doação da Escola de Belas Artes Heitor de Lemos, seu 

acervo inicial de pintura.  

A pinacoteca tem como missão conservar, preservar e divulgar as obras de arte 

oriundas de doações e aquisições do município de Rio Grande. Seu acervo conta 

com obras que apresentam novas linguagens, formas, expressões, suportes e 

materiais, recursos gráficos ou outros elementos que integrem a elaboração 

artística.  

Criada em 1997 a Fototeca Municipal67, também é parte do Centro Municipal de 

Cultura, com a finalidade de organizar e salvaguardar a memória e a história da 

cidade através de documentação fotográfica. Seu acervo iniciou com uma 

pequena colecção recolhida desde 1990 pertencente ao Acervo Histórico que já 

possuía vínculo com o Centro Municipal de Cultura. Ao inaugurar a Fototeca 

iniciou-se o trabalho de documentação, exposição e pesquisa da pequena 

colecção existente, o que acabou por incentivar o deslocamento de outras 

fotografias que se encontravam no Arquivo Geral da Prefeitura Municipal, além 

das doações da comunidade. A missão da Fototeca Municipal é preservar, 

conservar, resgatar e divulgar a memória e a história da cidade com a finalidade 

de promover o conhecimento.  

Para além da Pinacoteca e Fototeca, o Centro Municipal de Cultura conta também 

com uma Galeria de Arte que é um espaço para exposições de artistas locais, 

nacionais e internacionais; Sala Abeillard Barreto que é um espaço polivalente 

para apresentações musicais, vídeos, performances entre outras manifestações 

artístico-culturais; Núcleo de Arqueologia, que conta com uma sala de exposição 

permanente e um laboratório para pesquisas arqueológicas.  

                                                            
67 Cadastro Nacional de Museus (www.museus.gov.br).  
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Esta instituição, de carácter público, está situada na Rua Marechal Floriano 

número 91, e encontra-se aberto à visitação de segunda a sexta-feira das 8 horas 

e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e das 13 às 19 horas, com entrada 

gratuita. O centro desenvolve actividades como: aulas públicas, sessões de vídeo, 

exposições permanente e temporárias, musicais, palestras, pesquisa 

arqueológica, preservação do acervo, cursos diversos, concurso fotográfico e 

projectos com escolas do município.68  

Inaugurado em Dezembro de 2001, o Museu Naval do Rio Grande69 surgiu da 

intenção do Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-Almirante Izidério de Almeida 

Mendes e do Comandante-chefe do Estado Maior do 5º Distrito Naval Capitão do 

Mar e Guerra, Alexandre Antônio Barreto de Lima de possibilitar ao público um 

conhecimento do ser e fazer das Organizações Militares através do acervo 

constituido por objectos doados pelas unidade militares da Marinha do Brasil e 

militares da reserva, residentes na cidade de Rio Grande.  

Este projecto foi desenvolvido e executado por Simone Monteiro e Willian Xavier, 

com a missão de preservar o acervo histórico e divulgar as actividades das 

Uunidades Militares da Marinha na cidade, além de viabilizar e disponibilizar o 

estudo da acção das Organizações Militares, especificamente na cidade do Rio 

Grande e região sul, buscando maior integração com a  comunidade através do 

entendimento, conhecimento e pesquisa. Esta instituição museológica é de 

natureza administrativa pública, com vinculo  com a Marinha do Brasil e 5º Distrito 

Naval, implantada na Avenida Cerqueira e Souza número 70. Encontra-se aberta 

à visitação de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas, no sábado e domingo das 

9 às 18 horas, com entrada gratuita todos os dias.70   

O Núcleo de Memórias Engenheiro Francisco Martins Bastos71 – NUME – 

surgiu como projecto de extensão em 1994, com a comemoração do 25º 
                                                            
68 Centro Municipal de Cultura “Inah Emil Martensen” – dados extraídos do site: 
www.turismo.rs.gov.br 
69 VALENTE, 2006, p. 37. 
70  Museu Naval do Rio Grande – dados extraídos do Cadastro Nacional de Museus 
(www.museus.gov.br). 
71 RH Informativo nº 27, 2006, p. 2. 
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aniversário da Universidade Federal do Rio Grande e teve suas actividades 

interrompidas até Janeiro de 1999, quando foi reactivado através da comissão 

criada para coordenar as comemorações dos 30 anos da Universidade, pela 

subcomissão coordenada pela professora Aída Luz Bortheiry Meirelles, mais tarde 

directora do núcleo.  

Instituído em Dezembro do mesmo ano, como órgão ligado à Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE), o NUME mantém o Museu 

Histórico/Núcleo de Memórias Eng. Francisco Martins Bastos, responsável pela 

história institucional da Universidade. Sua implantação urbana tem endereço na 

Rua Engenheiro Alfredo Huck, Pavilhão central do Campus Cidade da 

Universidade Federal do Rio Grande e tem como missão resgatar, preservar e 

divulgar a história da FURG, promovendo a integração entre servidores activos e 

reformados, académicos e comunidade em geral.  

Instituição de natureza administrativa pública Federal, com vínculo com a FURG, 

seu acervo possui projectos, relatórios, teses, publicações, mapas, jornais, 

fotografias, quadros, placas, objectos de uso pessoal, equipamentos e móveis que 

documentam a história da universidade desde as primeiras faculdades na década 

de 1950 que possibilitaram e deram origem a universidade actual. Encontra-se 

aberto à visitação de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas, com entrada 

gratuita.72 As principais actividades desenvolvidas pelo NUME são: Subprograma 

Resgate da história da FURG (recolhimento de testemunhos); Recuperação de 

material sobre a história da FURG; Subprograma Indexação de material histórico 

(Banco de dados electrónico, banco de projectos e teses e banco de documentos) 

e divulgação através da elaboração de publicações e de exposições.73

Após comemorações dos 100 anos do Sport Club Rio Grande em 2000, o mais 

antigo clube de futebol brasileiro fundou o Memorial Johannes Christian Moritz 
Minnemann74, idealizado pela até então produtora cultural Helena Portella, actual 

                                                            
72 Núcleo de Memórias Engenheiro Francisco Martins Bastos – informações obtidas através do site: 
www2.furg.br/nucleo/nume 
73 Cadastro Nacional de Museus (www.museus.gov.br). 
74 Diário Popular, “A herança dos donos da copa”, 2004. 
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directora do memorial, o projecto surgiu depois da mesma encontrar o material 

histórico do clube em caixas e em péssimas condições de conservação. Mesmo 

sem contar com apoio financeiro público ou privado, o projecto encontra-se em 

desenvolvimento para que não se perca a importante história do futebol brasileiro. 

O acervo de mais de 7 mil peças, algumas doadas pela comunidade e na sua 

maioria do próprio clube, encontra-se em uma sala com mais de 12 metros 

quadrados, as condições de armazenamento não são as melhores, mas ainda 

está se trabalhando para o melhor possível. Os documentos encontram-se em 

fase de recuperação e organização, muitos já podem ser conferidos pelos 

visitantes do memorial e, está sendo desenvolvido um banco de dados que 

permitirá a consulta sem que seja necessário o manuseio dos mesmos.  

Com a missão de conservar a história do clube de futebol mais antigo do país, o 

Memorial se responsabiliza por incentivar o intercâmbio entre o desporto e a 

cultura, despertando o interesse cultural principalmente nas crianças. As principais 

actividades desta instituição são: trabalho de preservação dos materiais históricos 

do clube, da história do futebol e do próprio país; adequação do espaço para 

melhor acondicionamento do seu acervo; pesquisa; cursos; exposições; palestras 

etc.  

O Memorial Johannes Christian Moritz Minnemann, de natureza administrativa 

privada, encontra-se junto a sede administrativa do Sport Club Rio Grande na Rua 

General Bacelar número 197. Seu acervo conta com jornais, documentos, 

fotografias, taças e troféus, fitas de vídeo, placas de homenagens, bolas, 

medalhas, flâmulas e diplomas. Encontra-se aberto à visitação de segunda a 

sexta-feira das 14 às 18 horas, com entrada gratuita.75  

O Museu da Natureza76 foi idealizado por estudantes da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Santa Joana d´Arc, fundado pelo académico de Biologia da 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande Guy Barros Barcellos em 2002, 

                                                            
75 Memorial Johannes Christian Moritz Minnemann – informações extraídas do site: 
www.sportclubriogrande.com.br 
76 Cadastro Nacional de Museus (www.museus.gov.br).  
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coleccionador que doou o inicial acervo do museu. Desenvolvido conforme as 

normas do ICOM (Conselho Internacional de Museus), tem como missão 

incentivar e mobilizar os cidadãos para a protecção do meio ambiente. É uma 

instituição de natureza administrativa privada, apoiada pela Direcção e Associação 

de Pais e Mestres da escola e encontra-se sediada na Rua Duque de Caxias, 291 

junto a escola Santa Joana d´Arc. A visitação é realizada por marcação prévia e a 

entrada é gratuita. Suas principais actividades são exposições sobre a vida e 

história do planeta terra, oficinas e gincanas ecológicas entre outras actividades 

que contemplem sua missão.  

Através desta pesquisa foi possível perceber que a maioria dos museus rio-

grandinos revelam a estreita relação da cidade com o mar e as actividades que o 

mesmo possibilita à comunidade local, tentando despertar uma consciência 

ambiental já que muito se deve ao património natural existente neste município. A 

cidade apresenta 70% de museus históricos contra 30% que permeiam entre 

museus do meio ambiente e centros culturais. Pode também ser confirmada a 

inexistência de museus da tipologia arte contemporânea, isto indica que a 

presente proposta não causaria uma sobreposição de tipologias, o que acabaria 

por dispersar o património artístico contemporâneo local, não sendo este o 

objectivo da criação de um museu.   

 

 

 

 

 

1.4 Depoimentos da comunidade rio-grandina 
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Como forma de reconhecer ou não a necessidade de implementação de um 

museu de arte contemporânea na cidade do Rio Grande, recolhemos depoimentos 

junto a comunidade local. A estratégia utilizada para o desenvolvimento desta 

recolha foi realizar entrevistas junto a alunos e ex-alunos do Curso de Artes 

Visuais – Licenciatura da Furg, professores da rede de ensino local e comunidade 

em geral. Para amenizar a distância entre Portugal e Brasil, podendo então chegar 

a essa população, as entrevistas foram realizadas da seguinte forma: 

Primeiramente estabelecemos contacto através do site de relacionamentos 

Orkut77, que possui inúmeras comunidades rio-grandinas criadas pelos membros 

usuários dessa rede de relacionamentos. Através deste primeiro contacto foi 

possível enviar os questionários aos diversos alunos e ex-alunos do curso, 

professores e outros usuários rio-grandinos. Como esta pesquisa foi realizada em 

três momentos distintos as apresentaremos da mesma forma. 

 

 

1.4.1 Depoimentos recolhidos junto aos alunos e ex-alunos do Curso de Artes 

Visuais – Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande 

 

“Implementar um museu” envolve um trabalho intelectual 
e projetual substantivo. Também não é algo que se faça 
por decreto ou por vontade de um só indivíduo que gerou 
a coleção, ou mesmo de um chefe de governo que deseje 
uma vitrine para expor sua gestão. A criação de um 
museu deve ser motivada pelo desejo e impulsionada 
pelo trabalho e dedicação de muitas pessoas. 
 

(Maria Ignez Mantovani Franco78) 
 

Esta entrevista contou com dez questões que tratavam da actuação profissional 

dos entrevistados, do mercado de arte na cidade, da criação artística, da 

                                                            
77 O orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 2004, com o objectivo de ajudar seus 
membros a manter relacionamentos e fazer novos. Seu nome é originado no projectista chefe, 
Orkut Büvükkokten, engenheiro turco do Google (http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut).  
78  Seminário Arquitetura em Museus: perspectivas contemporâneas (www.casaruibarbosa.gov.br) 
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implementação de um museu de arte contemporânea em Rio Grande e suas mais-

valias, entre outras questões. Através desta entrevista chegamos a algumas 

estatísticas (Figura 5), onde os maiores interessados em responder às questões 

propostas foram ex-alunos do curso contra uma minoria de alunos, como 

apresenta o gráfico abaixo: 

 

Figura 5 – Estatística de Respostas a entrevista  

No que diz respeito a actuação profissional dos entrevistados (Figura 6), 56% 

estão trabalhando na área de formação e 44% trabalham em outras áreas, estão 

desempregados ou continuando seus estudos. Como podemos observar no 

gráfico, dos 44% que não actuam na área de formação, 29% continuam seus 

estudos, 57% desenvolvem outras actividades e 14% encontram-se 

desempregados. Dos entrevistados que actuam na sua área de formação 22% 

desenvolvem outras actividades dentro da área e 78% trabalham na rede de 

ensino. 
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Figura 6 – Actuação profissional 

Existe sim [um mercado de arte em Rio Grande], no entanto um mercado multifacetado. 
Vamos desde arte de elite até o polémico artesanato, passando pelos grafittis e body art. 
Além de um cenário musical e teatral. Com isso não existe um mercado de arte em Rio 
Grande, mas vários. Em sua maioria as condições para aqueles que pretendem 
sobreviver desses mercados são desfavoráveis. Percebo que falta valorização das 
diversas expressões artísticas em nossa cidade, acredito que dentre outros fatores, o 
cultural é que instaura essa apatia em relação a arte.79

Quando questionados a respeito da existência ou inexistência de um mercado de 

arte em Rio Grande, 69% acreditam na existência de um mercado de arte na 

cidade, como afirma Cláudio Azevedo acima citado, 6% não responderam a 

questão e 19% dizem não existir um mercado de arte no município. Através desta 

questão foi possível perceber que mesmo aqueles que afirmam existir um 

mercado de arte na cidade do Rio Grande citam a falta de valorização das 

expressões artísticas. É clara a existência de produção artística na cidade, no 

                                                            
79 Em entrevista: Cláudio Tarouco de Azevedo, 2008, em Anexo. 
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entanto percebe-se que é um mercado que não contempla a subsistência dos que 

a produzem, confirmando assim a necessidade de uma política municipal voltada 

à arte e a cultura local.  

Rio Grande conta com treze museus e centros culturais cadastrados pelo Sistema 

Estatual de Museus do Rio Grande do Sul, como já foi tratado no subcapítulo 

anterior, e ainda com outros espaços que mostram arte, seja ela local ou não. 

Entre eles os mais citados pelos entrevistados foram: IDEA – Espaço de Arte, 

Centro Municipal de Cultura, Galeria Breche da Escola de Belas Artes Heitor de 

Lemos, Galeria de exposições da SMEC (Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura) e Artestação. Dos entrevistados 75% visitam exposições na cidade, 6% 

não responderam a questão e 19% não visitam exposições na cidade. Segundo 

Luciana Cozza: “Por incrível que pareça visito mais vezes exposições que 

acontecem em Porto Alegre [Capital do Estado], talvez por sempre ter obras para 

ver e em maior quantidade...”. Através dos depoimentos é possível perceber que o 

município não conta com grandes exposições que contemplem uma variada gama 

de artistas e técnicas contemporâneas, mesmo assim a população local procura 

estar em contacto com aquilo que a cidade oferece.  

Depois de concluído o curso muitos profissionais deixam de desenvolver 

pesquisas na área, alguns justificados pela profissão que assumiram, o que não 

permite a continuação das produções, outros pela falta de incentivo. No entanto, 

esta pesquisa mostrou que 56% dos entrevistados estão desenvolvendo 

pesquisas ligadas a criação artística e 44% não desenvolvem no momento; alguns 

dizem que pretendem voltar às pesquisas e criações, outros acham o mercado 

restrito a elite, o que dificulta o desenvolvimento na área:   

Se levarmos em consideração a qualidade de alguns artistas formados aqui (não só na 
academia), a qualidade de algumas pesquisas que estão sendo executadas... temos 
trabalhos e autores muito competentes, mas falta mais incentivo para a participação. Abrir 
em definitivo esses espaços seria de fundamental importância para que o espaço de arte 
em Rio Grande respirasse... chega de “mais do mesmo”[...]80  

                                                            
80 Em entrevista: Cíntia Campos, 2008, em Anexo. 
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Ao serem questionados sobre o potencial de Rio Grande para a implementação de 

um museu de arte contemporânea, 75% dos entrevistados acreditam no potencial 

da cidade e apenas 25% não acreditam. Segundo o depoimento de Cilene Leite, 

2008: “Acredito que sim [Rio Grande tem potencial para ter um museu de arte 

contemporânea], pois na região sul, além de existirem poucos museus, os que 

existem não são voltados para a arte contemporânea. Não sei como seria a 

frequência nesse espaço, mas talvez com ações educativas bem elaboradas, ele 

pudesse se tornar um ponto de referência”.    

Para concluir esta primeira entrevista optamos por uma questão bastante objectiva 

no que diz respeito ao tema desta pesquisa: Quais as mais-valias na implantação 

deste tipo de museu para os estudantes de arte e para a comunidade rio-grandina 

em geral? Muitos acreditam que a implementação de um museu de arte 

contemporânea na cidade do Rio Grande favoreceria o melhor entendimento da 

população local sobre arte e ajudaria os estudantes de artes na fluência, produção 

e reflexão, o que implica não ser necessário sair da cidade para ter contacto com 

as linguagens artísticas contemporâneas.  

Rio Grande, apesar de todo desenvolvimento portuário que aflora rapidamente, não 
desenvolve, na mesma proporção, atividades culturais. Assim, todos que visitam a cidade 
dizem: a cidade não muda... Com a implantação de um museu, talvez esse 
desenvolvimento económico se tornasse visível. Além de existir o desenvolvimento 
cultural da região. Para os estudantes de arte, seria sem dúvida, de grande valia, pois 
haveria “esperanças” para um curso que aqui é tão desvalorizado. Talvez esse espaço 
surja como uma oportunidade de realização profissional para os de artes. Além disso, 
existindo um museu, talvez o mercado de arte se desenvolva amplamente, com a 
realização de concursos que incentivem a comunidade local a produzir arte, ou apreciar.81

 
Rio Grande mantém esperança de desenvolvimento no sector portuário como já 

foi demonstrado anteriormente, no entanto infelizmente, a administração local não 

expande suas preocupações. Deixando assim de apostar em outros sectores, 

como na cultura e turismo, já que a cidade possui grande potencial sendo a cidade 

mais antiga do Estado, através de políticas públicas, incentivos e investimentos 

voltados a estes sectores talvez tivessem mais alternativas de desenvolvimento, 

enquanto o porto rio-grandino não atinge o esperado pela população local. Outros 

                                                            
81 Em entrevista: Cilene Gonçalves Leite, 2008, em Anexo. 
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depoimentos destacam que o cidadão rio-grandino não está pronto para receber 

um museu desta envergadura, primeiramente necessita de uma educação do 

olhar e melhor base escolar. Parece-nos bastante contraditória esta visão, já que 

para sensibilizar um público, para educa-lo, devemos inseri-lo na realidade do 

mundo, valorizando aquilo que a própria população produz, mostrando que não é 

só fora da cidade que se desenvolvem bons trabalhos artísticos, artistas de 

qualidade. Valorizando o que é da terra, mostramos o valor do povo e, 

consequentemente, teremos pessoas mais abertas ao conhecimento, mais 

sensíveis, mais acessíveis. O que pretende esta proposta não é simplesmente ter 

visitantes, queremos sim ter participantes, onde juntos, museu e sociedade, 

estarão sempre em desenvolvimento. 

 

 

 

 

1.4.2 Depoimentos recolhidos junto a professores do município 

 

As entrevistas (Anexo 7) realizadas junto dos professores também contaram com 

dez questões. Que trataram das mais-valias que a implementação de um museu 

na cidade poderia proporcionar ao ensino das artes. Foi questionado se os 

professores já utilizavam as exposições patentes na cidade como uma ferramenta 

educacional, se além de trabalhar com educação esses educadores desenvolvem 

pesquisas pessoais na área de criação artística, entre outras questões. 

Os entrevistados trabalham com faixas etárias dos 6 aos 70 anos 

aproximadamente. Entre eles, 84% utilizam exposições como uma ferramenta 

educacional. No entanto, dizem que a deslocação até os museus e centros 

culturais é complicada, pois na sua maioria as escolas situam-se na periferia da 
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cidade. Como afirma a professora Cintia Campos: “Nossa escola está localizada 

na periferia, o acesso ao centro da cidade torna-se complicadíssimo. O pouco 

apoio que já tivemos, como a disponibilização de ônibus [autocarro] para alguns 

eventos, nos foi tirado este ano... como fazer o aluno entender que ele sempre 

tem que se deslocar até o espaço, quando no discurso dizemos que o papel da 

arte é democratizar os espaços? Complicado... ”.  

Os outros 16% dos entrevistados não utilizam exposições para complementar 

suas actuações em sala de aula, mas no entanto se justificam: “Não, pois minhas 

turmas são, na grande maioria, de trabalhadores portuários que trabalham durante 

o dia. Mas acredito que se trabalhasse com crianças em horário normal, utilizaria” 

(Luciane Oliveira, em entrevista). 

A maioria dos professores (84% doa entrevistados), procuram desenvolver, 

juntamente com suas actuações no ensino, trabalhos e pesquisas pessoais na 

área da criação artística, enquanto 16% não desenvolvem tais pesquisas, mas 

pretendem, quando possível, fazê-lo. 

No que toca o potencial de Rio Grande para a implementação de um museu de 

arte contemporânea, 100% dos entrevistados acreditam que a cidade tem 

condições para implementar um projecto deste. 

Com certeza [Rio Grande tem potencial para ter um museu de arte contemporânea]. Os 
espaços que temos não possibilitam a ampla participação da população, tanto como 
expositores como espectadores. Além do mais a tradição da arte académica ainda 
persiste em muitos dos espaços.82

 
[...] Pelo fato de ser uma cidade de 200.000 habitantes, com duas universidade e uma 
geração sendo formada e que se torna merecedora desse estímulo [...]83  

 
 

 

 

 

                                                            
82 Em entrevista: Professora Cláudia Brandão, 2008, em Anexo. 
83 Em entrevista: Professor Geraldo Roberto da Silva, 2008, em Anexo. 
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1.4.3 Depoimentos recolhidos junto a comunidade rio-grandina 

 

A última entrevista realizada foi com a comunidade em geral (Anexo 8). Trata-se 

de um dos principais públicos do projecto do museu em questão que tem como 

principal objectivo estreitar a relação arte – museu – comunidade. Para a 

comunidade não foi proposta uma pergunta, mas sim uma reflexão acerca da 

implementação de um museu de arte contemporânea na cidade do Rio Grande, 

levando em consideração o ensino escolar, o curso de arte, o mercado de 

trabalho... enfim o potencial da cidade para o desenvolvimento de tal projecto.  

As pessoas que colaboraram com suas reflexões vêem, em sua maioria, de forma 

positiva a criação de um museu na cidade, pois acreditam que a mesma tem 

potencial para fazê-lo, e que a cidade necessita de um espaço de qualidade para 

receber a comunidade, tanto como artistas quanto como fruidores. Os que não 

concordam com a implementação de um museu questionam a viabilidade de um 

projecto deste porte. Questionam aspectos de carácter prático, como 

financiamentos, capitação de recursos etc. Nenhum deles vê a criação de um 

museu de arte como algo desnecessário ou inapropriado. 

Com certeza vale a pena... um museu de arte contemporânea em Rio Grande seria não 
só pelo fato da diversidade em opções de entretenimento, prazer pela busca de novos 
conhecimentos, apreciação ou admiração da obra como arte e como cultura... se tem-se 
uma forma de mudar ideias erróneas e monotonia social em critérios de “leiguice” é com 
cultura... boas ideias devem ser mantidas ou aceitas e essa é uma [...]84

 
[…] acho muito complicado a inserção de um MAC [museu de arte contemporânea] em 
cidades de interior, possuir um curso de artes visuais pode não ser um argumento tão 
forte para uma intervenção nessa escala. Te aconselho a dar uma lida no manifesto da 
bienal de São Paulo deste ano, que não por acaso tem como tema “Bienal do Vazio”. Se 
uma cidade como São Paulo não consegue sustentar uma bienal, o que dizer de um MAC 
em Rio Grande, seria ótimo, poderia ser um pólo para atrair outros investimentos em 
cultura e turismo, quem sabe algo como Bilbao, mas a cidade não caminha nessa direção, 
estamos há anos-luz dessa realidade, infelizmente.85

 
[...] Eu moro em Rio Grande, e como frequento a universidade e trabalho em Pelotas 
[município à 54km de Rio Grande], tenho contato com as duas cidades, e acho que a 

                                                            
84 Em entrevista: Leonardo, 2008, em Anexo. 
85 Em entrevista: Vinícius, 2008, em Anexo. 
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iniciativa de ter um museu aqui em RG [Rio Grande] dará muito certo, temos grandes 
talentos aqui. O Prêmio Jovem Artista inclusive tem uma finalista rio-grandina, formada na 
FURG e outras finalistas formada na UFPEL [Universidade Federal de Pelotas]. Existe 
produção de qualidade, interesse do público, talvez falte um bom projeto como esse que 
queres começar aqui para que Rio Grande, que possui vários museus entre de vez nesse 
mapa.86  

 
Depois de realizadas as entrevistas, percebemos que a proposta de criação de um 

museu de arte contemporânea para a cidade do Rio Grande é relevante e bem 

aceite por parte da comunidade. Posteriormente iremos reflectir a respeito do 

desenvolvimento que esta instituição deve ter para que se insira na realidade da 

cidade e ao mesmo tempo esteja de acordo com aspectos e conceitos da 

museologia contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 Em entrevista: Fernando, 2008, em Anexo. 
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2.   CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL: TRÊS CASOS 
PARADIGMÁTICOS 

 

Este capítulo tem o intuito de responder a algumas questões que tornarão a 

Proposta para o Museu de Arte Contemporânea de Rio Grande mais sólida e 

inserida na realidade museológica mundial. Para o efeito foram escolhidos três 

casos de museus de arte contemporânea: um português, um brasileiro e um 

espanhol. Antes de apresentar as respostas às questões que colocámos aos 

Directores actuais dessas instituições,  será realizada uma breve introdução sobre 

a história de cada caso como forma de contextualizar a instituição que estamos 

observando bem como uma entrevista ao respectivo director.  

Cada caso possui particularidades que desejamos perceber para que possamos 

optar pela que melhor se adapte à presente proposta. Primeiramente podemos 

constatar que cada instituição possui abrangência territorial distinta: um museu 

nacional, um museu regional e um museu local. 

Os museus do Estado e os das Autarquias não constituem blocos separados: Há 

diferenças de tutelas, de dimensões, de escala, de financiamento, mas há sobretudo 

muito mais em comum.87

Para perceber estas particularidades e o próprio histórico dos museus optamos 

por observá-los a partir daquilo que cada museu fala de si próprio. Assim, foi 

realizado um levantamento junto ao site de cada instituição na Internet. Esta 

estratégia foi escolhida partindo da ideia de que muitas pessoas ao redor do 

mundo têm acesso a essas informações mesmo estando a quilómetros de 

distância do espaço físico que o museu dispõe. Levando em consideração que 

muitas destas pessoas possam vir a ser público destas instituições, caso sejam 

estimuladas pelas informações fornecidas. 

                                                            
87 PEREIRA in: Museologia e Autarquias, 1998, p.35. 
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Para além de possuírem abrangências territoriais distintas foram realizadas 

comparações no que diz respeito as características ou realidades semelhantes 

com o presente projecto.   

O caso português: Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado. A 

escolha de um caso português se justifica por ser a realidade em que no momento 

estamos inseridos, já que os ensinamentos foram adquiridos em território 

português, através de exemplos e observações aqui encontrados. Entre tantos 

museus e centros culturais portugueses que têm como temática a arte 

contemporânea optamos pelo Museu do Chiado para que possamos perceber de 

que maneira um museu nacional gere suas funções e ao mesmo tempo dialoga 

com a comunidade em que se encontra inserido, para além das relações que 

estabelece, ou não, com as instituições que encontram-se em sua envolvente 

geográfica. 

O caso brasileiro: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli. A 

justificativa para a escolha desta instituição está em tentar perceber a realidade 

museológica brasileira, já que a proposta em questão é pensada para um 

município brasileiro. Com o breve estudo deste caso pretendemos entender de 

que maneira um museu regional atinge a comunidade em que se encontra 

inserido, e ao mesmo tempo projecta-se regionalmente.  

O caso espanhol: Museu de Arte Contemporânea de Vigo. A escolha por um 

museu espanhol se deu com a finalidade de entendermos um caso internacional, 

além de tentarmos entender como um museu local gere suas funções e ao mesmo 

tempo projecta-se nacionalmente ou até internacionalmente.   
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2.1 Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado 

 

O primeiro caso a ser brevemente analisado é o Museu do Chiado, fundado por 

Decreto da República em 26 de Maio de 1911. Esta instituição surge da divisão do 

antigo Museu Nacional de Belas Artes, que passa a ser constituído pelo Museu 

Nacional de Arte Antiga, no Palácio das Janelas Verdes, com o espólio de obras 

realizadas até 1850 e pelo Museu de Arte Contemporânea, com todas as obras 

posteriores a esta data, ficando instalado no Convento de São Francisco, espaço 

vizinho da Academia de Belas Artes. 

O museu surge num momento em que articula-se uma rede museológica ao longo 

do país, que cumpria um projecto de modernidade desenvolvido dentro dos ideais 

oitocentistas, que visavam o livre esclarecimento dos cidadãos, dotando o país 

das ferramentas necessárias ao conhecimento e salvaguarda da arte nacional. 

Desde sua criação, em 1911, o Museu do Chiado está instalado no espaço do 

Convento de São Francisco da cidade Lisboa, que foi vítima do terramoto de 1755, 

e de um incêndio em 1988. Foi totalmente recuperado e reabre ao público em 

1994, sob o projecto do arquitecto francês Jean-Michel Wilmotte. 

O projecto de Wilmotte, de arquitectura neo-moderna, respeitou os vestígios 

históricos do antigo convento, um imóvel monástico da reconstrução pós 

terramoto. 

A colecção do Museu do Chiado compreende a história da arte portuguesa desde 

a segunda metade do século XIX até a actualidade. É importante lembrar que o 

início da colecção é marcado pelo surgimento do romantismo, no século XIX. 

A exposição permanente é periodicamente renovada, em função de um trabalho 

de investigação histórica e crítica, contribuindo para valorizar ou repensar alguns 

dos artistas ou momentos artísticos mais relevantes da arte portuguesa. 
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O museu procura desenvolver uma política de incorporações através de doações, 

legados e aquisições, e também os depósitos, que vem complementar lacunas da 

colecção. No caso das incorporações contemporâneas, a instituição tem o 

objectivo de manter, continuamente, a actualidade da colecção. 

A vocação deste museu consiste em permitir a construção de uma memória crítica 

da arte contemporânea nacional, através da divulgação de sua colecção de arte 

oitocentista e do modernismo, e simultaneamente, a arte contemporânea, através 

do acompanhamento da produção actual e da constituição de acervos 

qualificados. 

O Museu do chiado é uma referência para o conhecimento e fruição da arte 

portuguesa da segunda metade do século XIX. Conta com um acervo superior a 

4.300 obras (pintura, escultura, desenho, fotografia e novos média) 

desempenhando as suas vitais funções de salvaguarda, estudo, documentação e 

principalmente, de divulgação. 

Constitui a missão do Museu Nacional de Arte Contemporânea88:  

Estimular o aprofundamento do conhecimento e a fruição da arte moderna e 
contemporânea pelos diferentes públicos a que se destina;  
A constituição de acervos de arte contemporânea no contexto nacional, enquanto legítimo 
mandatário de uma política nacional neste domínio;  
Garantir a salvaguarda das colecções e promover a investigação científica e a produção 
de conhecimento sobre as colecções do museu e sobre os diferentes contextos da 
produção artística contemporânea, através dos recursos internos e em parceria com 
entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras, designadamente através da produção e 
co-produção de obras de arte e de publicações de referência;  
Desenvolver uma programação temporária qualificada que incentive a permanente 
actualização do conhecimento sobre os acervos do museu, que estabeleça o confronto 
com a produção artística internacional, que promova o diálogo entre o reconhecido e o 
experimental, que estimule o debate sobre a arte contemporânea em contexto nacional e 
internacional;  
Manter critérios de qualidade na divulgação da arte contemporânea, com especial 
enfoque para a produção de contexto nacional, e simultaneamente promover o fácil 
acesso, por diferentes públicos, à informação produzida, diversificando formas e suportes;  
Promover a afirmação institucional do Museu no tecido cultural nacional a par da sua 
integração nos circuitos internacionais de exposições projectando a sua dimensão 
universalmente;  
                                                            
88 Museu do Chiado (www.museudochiado.ipmuseus.pt). 
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Desenvolver programas educativos e científicos qualificados que permitam um leque 
diversificado de oferta;  
Promover o desenvolvimento de parcerias institucionais e de relações com diversos 
agentes sociais, designadamente através da participação de Mecenas e do Grupo de 
Amigos do Museu;  
Organizar, manter em funcionamento e disponibilizar ao público serviços de arquivo e 
uma Biblioteca de Arte. 

Através do histórico apresentado pelo Museu do Chiado levamos em consideração 

o facto de ter sido criado em um momento de efervescência museológica em 

Portugal, em que se articulou uma rede museológica que previa modernidade e 

desenvolvimento na área. Podemos observar que no Brasil vive-se hoje inúmeras 

mudanças no que diz respeito à museologia, com a implementação da Política 

Nacional de Museus que criou no presente ano (2009) o Instituto Brasileiro de 

Museus89, encontra-se a desenvolver o Cadastro Nacional de Museus, cria o 

Estatuto de Museus90, entre outras articulações.   

Uma questão que o presente caso paradigmático pode levantar é a respeito da 

abrangência territorial pretendida por um museu nacional e se este factor não o 

coloca em posição desfavorecida em relação a museus locais. Já que os últimos, 

normalmente, são criados por vontade ou necessidade comunitária e sendo assim 

são constituídos por representações desta comunidade o que aproxima uma 

instituição museológica de seus principais utilizadores. Em entrevista (Anexo 9) ao 

Director do Museu do Chiado, Dr. Pedro Lapa foi possível entender e reflectir:  

No caso concreto deste museu, eu creio que não [encontra-se desfavorecido em relação 
a museus locais]. Que é uma situação que se pode colocar, penso eu, com outra 
pertinência, com outros aspectos num país como o Brasil. […] Se tem um museu nacional 
em Brasília, está muito longe, muitas vezes, de todos os centros de investigação […] 
Portanto creio que aqui em Portugal isso não acontece. Os museus nacionais, dada a 
escala do país, dada a antiguidade que estes museus têm no panorama museológico, 
eles não estão menos inseridos nas comunidades locais. Embora a diferença de políticas 
que as direcções dos museus podem imprimir a esse modelo de inserção na comunidade 
local, podem se dirigir menos ou mais.91  

 

                                                            
89 Lei nº 11.906 de 20 de Janeiro de 2009. 
90 Lei nº 11.904 de 14 de Janeiro de 2009. 
91 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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Segundo o Dr. Pedro Lapa as relações de proximidade com a comunidade estão 

directamente relacionadas com a dimensão do país em que a instituição encontra-

se inserida e com o modelo de inserção nesta mesma comunidade. Em relação a 

um país com as dimensões do Brasil, esta questão pode realmente ser dificultosa 

se pensarmos em representar toda a nação, já que por sua extensão suas regiões 

desenvolveram-se de maneira distinta. Podemos observar que além das 

características naturais e geográficas temos também as influências de 

proximidade com outros países e de migrações diversas. No entanto, acreditamos 

que um museu nacional pode ser representativo de todos e ao mesmo tempo de 

poucos. Para que isto não ocorra o museu deve procurar dialogar com todos os 

utilizadores, mas dando especial atenção aqueles que se encontrem 

geograficamente próximos. 

[…] creio que hoje em dia, sobretudo no domínio da arte contemporânea, nós não 
podemos pensar o museu nacional de uma forma, como foi muitas vezes entendida, 
sobretudo na primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX o museu 
nacional representava os valores máximos da criação artística dum determinado país e 
essa representação tentava insinuar-se num conjunto de outros, por comparação de 
outros países, e num quadro de competição global entre Estados-Nação. Mas isso só 
alterou-se com o curso do século XX, […] mesmo com alguns museus de arte moderna. 
Se pensarmos no desenvolvimento que o Alfred Barr da ao MOMA de Nova Iorque, no 
princípio dos anos 20 e o interesse que tem pelas vanguardas internacionais e visão 
puramente internacionalista que transporta para o MOMA, coloca logo um museu de arte 
moderna numa outra perspectiva. Eu estou a pensar nas visitas, por exemplo, que ele fez 
a União Soviética e a entrada de construtivismo Russo que era muito pouco recebido na 
Europa. No interesse que teve pela arte muralista mexicana e constituiu um museu com 
um entendimento internacionalista e profundamente diferente desse modelo competitivo 
dos Estados-Nação. […] O que se passa é que hoje em dia com lógicas de circulação 
muito internacionais, o fenómeno da globalização, os museus nacionais perderam essa 
lógica de competitividade, a menos que entrem num nível que são aqueles mega museus, 
e que pode comparar com a lógica das super multinacionais. E então museus como 
eventualmente o MOMA, mais o Guggenheim, Tate… são museus que hoje competem a 
uma escala global. […] No entanto, o que me parece importante é que a política de um 
museu possa interrogar o que é esse fenómeno global para o contexto em que ele se 
inscreve, que é local, que é o da cidade em que ele está e pode ser até mesmo o do país 
onde está. Isso depende muito das escalas. Aqui em Portugal, tendencialmente, será um 
pouco articular para a escala do país o que se passa em termos globais e quais são as 
diferenças que queremos imprimir a isso.92

 

                                                            
92 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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É através de exposições itinerantes, desenvolvidas por museus com projecção 

mundial, que outros museus conseguem projectar-se a nível nacional. Recebem 

quase que anualmente exposições importantes, que acabam por levar visitantes 

de cidades vizinhas. No entanto é importante saber se os mesmos conseguem 

preservar alguma percentagem desses visitantes ou passam o resto do ano com 

baixíssimo público. Estas exposições acabam por gerar receitas representativas 

no orçamento anual e são muito interessantes, caso sejam utilizadas de forma 

correcta. Vale a pena lembrar que estas exposições devem estar de acordo com a 

missão e vocação do museu que as recebe. Nossa proposta acredita no diálogo 

aberto, no que diz respeito a exposições dessa tipologia, no que podem 

acrescentar à dinâmica do museu e ao repertório que poderemos possibilitar aos 

nossos utilizadores. No entanto estas acções devem ser debatidas com os 

colaboradores do museu como forma de reconhecer as mais-valias que podemos 

obter através das mesmas. 

Por exemplo, aqui ao lado em Espanha com uma grande divisão regionalista e 
autonómica, lembro que a posição do Museu de Barcelona de Arte Contemporânea era 
como articular a questão da cidade de Barcelona e aqui da Catalunha com os 
desenvolvimentos globais e não tanto com uma questão nacional. Suponho que num 
contexto brasileiro a situação será ainda diferente […] Será como articular determinados 
aspectos desta região, deste contexto onde vive, que não deixam de ter alguma relação 
com outros aspectos também do país e com uma escala que pode ser a de uma América 
do Sul, que pode ser depois também que estratégias […] para um projecto para esta 
globalização de resistência e de reconfiguração. […] Portanto, penso que a questão parte, 
sobretudo, em não assimilar directamente os padrões puramente globais do 
funcionamento de todo o mercado, quando digo mercado não digo só sobre a venda de 
obras de arte, mas é o de exposições e tudo mais da arte contemporânea, mas saber 
exactamente qual é a nossa proposta articulada com questões globais, que são também 
muito interessantes. […] Agora os problemas são os domínios globais que certos tipos de 
situações geram e um apagamento completo de uma especificidade local. […] o que eu 
essencialmente vejo no caso português, o caso português tem uma história própria como 
todo lugar, como não deixa de ter o Rio Grande do Sul, como não deixa de ter muitos 
outros sítios a sua história própria, as suas diferenças, as suas constituições e suas 
assimilações identitárias, que são sempre móveis naturalmente. Como é que nós 
podemos posicionar certas especificidades e o que estas especificidades podem trazer de 
crítico, de idiossincrático para aquilo que é produção generalizada, mais global.93   

 

                                                            
93 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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É imprescindível reconhecer as especificidades das pessoas e do local onde um 

museu encontra-se inserido, dialogar com suas actividades folclóricas e 

estabelecer proximidades e comparações. Dar oportunidade de acesso ao que 

acontece no mundo e paralelamente preservar a cultura local é o papel do museu, 

seja ele de abrangência local, nacional ou mesmo internacional.  

Antes de mais, esse museu tem por função representar os desenvolvimentos da arte 
portuguesa de 1850 até a actualidade. Nesse sentido, um dos aspectos fundamentais do 
museu é coleccionar, coleccionar… Coisa para que não tem meios, mas é tentar que seja 
cumprido minimamente a sua missão que é coleccionar e representar a arte portuguesa. 
Depois a comunidade em que o museu se encontra inserido são muitas comunidades por 
um lado, […] quando falamos comunidade temos aqui muitos aspectos: os produtores de 
arte moderna contemporânea, ou seja, os artistas, os críticos, os estudantes, o pessoal 
que visita mais interessado. Em termos puramente geográficos da cidade, do bairro, o 
museu nesse sentido tem desenvolvido continuamente, desde que reabriu em 94, 
programas específicos pelo sector pedagógico dirigidos a grupos da comunidade local, 
escolas dos bairros, escolas primárias aqui dos bairros que são essencialmente do Bairro 
Alto e portanto esses projectos são projectos continuados a longo prazo. Não se trata de 
realizar projectos, de trazer os meninos uma vez aqui ao museu e pronto, mas trabalhar 
com eles durante todo o trajecto que fazem na escola primária. […] Nesse sentido tem 
desenvolvido […] com algumas escolas, varias professoras dessas escolas um processo 
continuado que tem permitido aos alunos não só vir ao museu, vir falar sobre as obras, 
desenvolver trabalhos a partir das obras, como inclusivamente ver uma montagem de 
uma exposição. […] Portanto esse trabalho tem sido feito, também não tem sido 
restringido apenas as escolas do ensino primário mas também a grupos da terceira idade. 
Por exemplo, associações da terceira idade, com a Junta de Freguesia, temos ido buscar 
varias associações da terceira idade que visitam o museu.94  

 
A função do Museu do Chiado, segundo o que afirma Dr. Pedro Lapa, é 

coleccionar e representar arte portuguesa de 1850 até à actualidade. Este museu 

gere com dificuldade a missão de coleccionar, já que não possui meios para 

aquisição de novas peças para o seu acervo. Entretanto procura desempenhar 

minimamente suas funções de dialogar com a comunidade em que se encontra 

inserido através de projectos continuados com as escolas do Bairro Alto e seus 

professores, além de trabalhar com associações de terceira idade através da 

Junta de Freguesia. O facto de desenvolver um processo continuado junto a 

algumas escolas pode gerar futuros utilizadores assíduos do museu. Aliado ao 

que já é desenvolvido com as crianças, pode propor um programa para atingir a 

família destes estudantes. Nosso estudo pretende alargar continuamente os 

                                                            
94 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 

64 
 



grupos de interesse do museu a partir de seu público-alvo, de seus colaboradores 

e das instituições com que estabelece parcerias, em uma proposta semelhante à 

do Museu do Chiado. Isto representa que não pretende apenas visitantes 

esporádicos para elevar as percentagens de visitas e sim que pretende 

desenvolver-se conjuntamente com a comunidade que se encontra ao redor do 

museu através de programas continuados.    
Outro aspecto importante no que respeita a públicos escolares é que existem, geralmente 
da parte dos professores do ensino secundário, muitas reservas relativamente a arte 
contemporânea. Reservas essas essencialmente por desconhecimento. […] Os miúdos 
por vezes […] gostam de questionar profundamente o saber dos professores, e quando 
chegam a um museu de arte contemporânea são também muito conservadores, sentem-
se por vezes provocados com o que vêm e a reacção naturalíssima é troçar, é gozar com 
o que estão a ver. E devolvem, um aspecto que possa parecer mais ridículo ao professor 
e pedem ao professor para explicar, e o professor tem muito medo, porque não sabe 
explicar bem. Isto é, digo-lhe pela minha experiencia, é o que condiciona 80% da falta ou 
das possibilidades de visita que o museu poderia ter. O professor prefere ir a qualquer 
coisa mais clássico, que está dentro do seu saber, mais tradicional e fundado e onde se 
sente muito mais a vontade. Portanto o que há a fazer é promover cursos para os próprios 
professores, cursos de formação de abordagem do fenómeno da arte contemporânea. 
Isso temos vindo sempre a fazer com resultados bons, por que quando os professores 
podem começar a entender e ficar com outro a vontade com as produções artísticas mais 
contemporâneas, abordam a própria obra de maneira diferente e trazem os alunos quase 
sempre, isso tem esse resultado. É pena que não tenhamos a possibilidade de que este 
tipo de formações possam contribuir aos créditos dos professores e por isso ficamos 
muito sujeitos a uma vontade dos professores. Mas com as alterações ultimamente que 
se têm dado aqui no ensino secundário, nos últimos dois anos, os professores tem 
sentido uma desmotivação muito, muito grande, os professores este ano que passou 
andaram sempre preocupados com o novo sistema de avaliação e grandes 
manifestações, trouxeram muito menos alunos e as situações também de novos horários 
de funcionamento para os professores permitiram-lhes ter menos tempo livre para 
fazerem estas acções de formação. Como elas por sua vez não são creditadas para as 
progressões da carreira, portanto sentimos a situação muito mais fragilizada, mas era um 
processo que funcionou bem, começamos a perceber isso há uns seis, sete anos e o 
resultado passado um ano foi completamente diferente depois de fazermos aqui varias 
secções para os professores, uma espécie de ciclos que não tinham por função despejar 
a história da arte contemporânea, nada disso, por as pessoas perante a arte 
contemporânea para sistematizar alguns aspectos, mas sobretudo sistematizar alguns 
aspectos da relação que uma pessoa pode ter com uma obra de arte fora de certos 
preconceitos, que o conhecimento da arte mais tradicional inevitavelmente produz. 95

 
As acções que o Museu do Chiado desenvolve com os professores das escolas 

são de grande valia, já que se tratam de agentes multiplicadores do conhecimento. 

Estes professores podem, além de levar seus alunos a visitas de estudo, encoraja-

                                                            
95 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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los a procurar mais os serviços dos museus, chamar atenção para alguma 

exposição que se encontra patente, etc. Acreditamos que o facto de poder 

acompanhar o desenvolvimento escolar e social de seus utilizadores é importante 

para a formação de um público activo e participativo no museu, além do público 

escolar ser um possível multiplicador de conhecimento em casa, no bairro, no 

grupo de amigos. 

 

[…] O museu tem pouca verba para fazer publicidade, não tem pouca, para ser sincero 
não tem. […] Portanto tudo que é divulgação do museu passa por um conjunto de 
entrevistas continuadas que eu dou, a tudo e mais alguma coisa, para se poder falar do 
museu, por que o museu não tem meios, como os outros museus todos […] Portanto o 
museu não tem meios para isso, quando consegue faz alguns cartazes, os moopies que a 
câmara sede e portanto com o tempo que é possível põem para anunciar. Estes cartazes 
sempre se pôs na Faculdade de Belas Artes, mas o que eu tenho reparado é um 
desinteresse escandaloso, […] quer dos alunos, quer dos professores, sobretudo dos 
professores que não trazem aqui os alunos. O museu tem feito exposições de alguns 
professores da Faculdade de Belas Artes, nomeadamente do Miguel Ângelo Rocha, da 
Ângela Ferreira uma retrospectiva, do Alexandre Estrela uma retrospectiva, são vários 
professores da Faculdade de Belas Artes foram objecto de estudo, de investigação e de 
trabalho por parte do museu. Estão representados na colecção, estão obras desses 
professores da Faculdade expostas nesse momento no museu. Ou seja, existe da parte 
do museu, uma relação privilegiada com a Faculdade de Belas Artes, por que os alunos 
da Faculdade de Belas Artes têm entrada gratuita no museu, […] bem como os 
professores. […] estando paredes meias, não posso acreditar que mesmo quando o 
museu não tem meios para publicitar as exposições, que os alunos não venham ver as 
exposições. Por que quando estão paredes meias e são alunos de Belas Artes têm por 
função estar informados do que é a realidade que os circunda, minimamente informados 
sobre. E portanto, se não vêm ao museu é por desinteresse completo que parte, do meu 
ponto de vista, de uma atitude da parte de alguns professores mais antigos da Faculdade 
de Belas Artes absolutamente reprovável e extremamente negativa. […] [Que se] 
repercute neste afastamento.96  

 
Segundo afirma o Director do Museu do Chiado, existe um afastamento dos 

alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa em função de 

alguns professores que não utilizam o museu como ferramenta de ensino das 

artes, mesmo estando muitos deles representados na colecção. Embora o museu 

não possua verbas para publicitar exposições e outras acções, os alunos 

deveriam estar informados do que ocorre na área das artes e principalmente no 

                                                            
96 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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museu já que estão paredes meias e a entrada é gratuita para alunos e 

professores. Acreditamos que o facto de não cobrar a entrada é uma maneira de 

encontrar-se receptivo a utilização do espaço do museu e de seus serviços. No 

entanto quando isto não se apresenta suficiente para que estes alunos e 

professores frequentem o museu, devem ser desenvolvidos programas 

específicos para modificar esta situação. A presente proposta de museu 

desenvolver-se-á em função de dois públicos-alvo específicos: público escolar e 

estudantes do Curso de Artes Visuais. Com isto buscará parcerias e programas 

específicos para tornar estes públicos frequentes utilizadores dos serviços e 

espaço do museu. Como por exemplo ter uma oficina para desenvolver-se 

trabalhos artísticos, sejam eles de artistas que encontrem-se em residências do 

museu, quanto oferecer meios de produção a jovens artistas.    
[…] O problema maior que o Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado 
tem é um problema de falta de espaço. […] O museu foi criado pela República em 1911 
de uma divisão do Museu Nacional de Belas Artes, que estava instalado onde é hoje o 
Museu Nacional de Arte Antiga, foi pensando então criar um Museu Nacional de Arte 
Contemporânea. […] é um dos primeiros museus nacionais de arte contemporâneas 
criados em todo mundo. A noção de que um museu que representasse com recuo de 50 
anos a arte portuguesa e naquela altura pretendia-se mesmo internacional. É uma visão 
absolutamente moderna lançada pela República. E não encontrou lugar para se 
estabelecer e foi atirado outra vez para este sítio onde está. […] Com a instalação do 
museu aqui assim em 1913, […] e aqui começa a funcionar. Um museu com muito mal 
espaço, sem capacidade, […] E fechou pelo estado de degradação profundo que o museu 
se encontrava. […] quando o museu foi reinaugurado em 94, quando se pensou em 
reinaugurar não se conseguiu definir um espaço novo capaz de permitir que o museu 
pudesse apresentar a sua colecção convenientemente, e paralelamente apresentar 
exposições temporárias e ter também espaços para serviços pedagógicos desenvolverem 
actividades, porque não tem espaços específicos, espaços para reserva. […] não tem 
mais espaços nenhuns para os funcionários do próprio museu. Ou seja, foi 
estruturalmente mal projectado, era na altura necessário promover algumas trocas de 
espaço quer com a Faculdade de Belas Artes, o que não correu bem e as culpas são de 
ambos os lados, penso eu. Mas sobretudo não houve um discernimento político para 
retirar aquilo que não tem sentido nenhum, estar nesse sítio que é o centro da cidade, que 
é um grande Comando da Polícia de Segurança Pública. […] e que só retira espaço, 
espaço nobre no centro da cidade que poderia ser espaço bom para o museu, 
eventualmente para a própria Faculdade de Belas Artes. […] a reorganização deste 
espaço que foi pensada posteriormente em 98 e acordada com a Faculdade de Belas 
Artes, museu e as instituições que sairiam e prometida por um primeiro-ministro, […] e até 
hoje o que temos aqui. Portanto isto tem condicionado muito porque nós não temos 
espaço suficiente para apresentar a colecção, ou seja, o que eu posso apresentar seja o 
que for, é apenas um segmento da colecção. […] O que o museu tem feito? Apresentar 
segmentos da sua colecção, […] e tentar criar enfoques sobre determinados aspectos da 
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colecção, é a forma. E alternar essas apresentações da colecção com exposições 
temporárias, que são fundamentais. Um museu sem exposições temporárias não tem 
visitantes, hoje em dia. E a prova grande dessa situação é que o museu a medida em que 
os orçamentos têm vindo a decrescer vertiginosamente, por exemplo, de 2007 para 2008 
o orçamento para exposições decresceu 63%, o número de visitantes decresceu 35%.97  

 
Em relação à adaptação de um museu a um edificado pré existente é importante 

reconhecer se o mesmo apresenta capacidades de adaptação levando em conta 

todas as necessidades de um museu, além de sua tipologia e características de 

suas colecções. No caso do Museu do Chiado a adaptação ao antigo Convento 

não se apresentou favorável, ou não houve preocupações mínimas em relação à 

realidade de um museu com tais características. O aparentemente simples facto 

de não ter espaços específicos para os funcionários torna-se um grande problema. 

Se o próprio funcionamento interno do museu é dificultoso, como serão resolvidas 

as questões dos serviços prestados pelo mesmo? Para além desta dificuldade, o 

museu não dispõe de espaço para as reservas e para ocorrerem exposições 

permanentes e temporárias paralelamente, assim como para o sector pedagógico.  

Com isto, acho que é fundamental o museu ter um espaço para apresentar continuamente 
exposições temporárias, sem isso não há renovação de públicos. Por que a conquista de 
novos públicos que deve ser um aspecto estrutural para um museu não deve ser feito 
cegamente, deve ser do meu ponto de vista feito, […] um trabalho a desenvolver a longo 
prazo e o que interessa na conquista de novos públicos é a fidelização do público não é o 
fait divers. Para que a fidelização do público seja efectiva é preciso um programa 
continuado, isso aconteceu entre 98 até 2001, 2002 com projectos mais ambiciosos o 
crescimento de públicos no museu foi muito grande. […] A partir do momento em que 
começam a desaparecer as exposições temporárias o público começa a decrescer. Por 
que a fidelização de públicos novos, não vale a pena ter ilusões é muito pequena. Ou há 
verbas para se fazer campanhas mesmo a sério e trazer continuadamente pessoas, mas 
isso são campanhas que envolvem muito, o que o museu nunca teve nem nos melhores 
momentos, ou então tem pelo menos algo para trazer as pessoas e divulgar, publicitar e 
para fazer qualquer coisa de novo. O público que já conhece não volta. […] Tem a ver 
com a falta de espaço, com o catastrófico nível orçamental, que têm liquidado por 
completo qualquer ambição mais concorde com a missão e a visão do museu moderno. 98

 
A união de problemáticas relativas à falta espaço para exposições, serviços e 

baixos orçamentos estão directamente relacionadas com a perda de público, o 

que pode acabar com uma instituição museológica. As exposições temporárias, as 

                                                            
97 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
98 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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acções do serviço educativo, aliados a projectos inovadores são imprescindíveis à 

vida de um museu na contemporaneidade. Caso encontre-se dificuldades nestas 

áreas a perda de públicos será inevitável. É importante prever todas estas 

questões antes da implantação de um equipamento cultural desta tipologia, assim 

como maneiras de contorná-las.   
[A manutenção de um edifício histórico] é sempre mais dispendiosa. No entanto devemos 
ao facto que o museu foi reconstruído em 93, 94 e portanto o local onde estamos é 
praticamente um edifício novo. A única parte que é antiga é toda a zona de entrada, a 
sala dos fornos no primeiro piso e no rés de chão o hall de entrada por que todo o resto, 
[…] eram estruturas que existiam em madeira, o chão era em madeira, não era em 
cimento, […] Isso foi tudo, tudo destruído e refeito. Portanto o que existe nestas galerias 
grandes do museu são espaços completamente novos, construídos de raiz, que não têm 
tantos problemas assim, o problema grande é que o museu inaugurou em 94 e de 94 até 
2009 não houve nunca obras mais aprofundadas de preservação, […]. Mas uma obra 
profunda que a fachada do museu precisava e que há muito tempo candidatamos a 
fundos europeus, começaram a trabalhar aqui e os fundos desapareceram e já não 
vieram, tão aí as marcas dos testes que tinham feito para revestir todo outra vez […] Tudo 
isso é um problema que para já tem o seu peso, de futuro vira a ser muito grave se assim 
se continuar, mas na prática não é propriamente um edifício antigo. Só uma pequena 
zona do edifício. Não tenho a mínima dúvida que quando se trata de equipamentos mais 
antigos é muitíssimo mais complicado. A preservação é sempre muito mais difícil.99    

 
O facto de o Museu do Chiado ter sido, em parte, construído de raiz torna a 

manutenção do edificado menos problemática. No entanto, como o próprio 

Director relata, a falta de manutenção permanente pode gerar grandes problemas 

futuros. A dificuldade que equipamentos históricos podem gerar a um museu é 

também reconhecida por Dr. Pedro Lapa. Pensamos que tanto para um edificado 

novo ou antigo devem ser previstas verbas para a manutenção do mesmo; estas 

acções de manutenção devem constar no cronograma da instituição assim como 

outras acções imprescindíveis, como por exemplo a remuneração de seus 

colaboradores. Consideramos ainda que a carga identitária, perante a população 

local, do edificado escolhido é tão valiosa quanto a preservação do mesmo. 

Além do Museu do Chiado ser um museu de arte contemporânea, seu espaço 

físico é resultado de uma adaptação a um edifício pré-existente e com uma carga 

histórica elevada para a população portuguesa. É importante lembrar que o 

                                                            
99 Em entrevista: Dr. Pedro Lapa, Director do Museu do Chiado, 2009. 
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edifício escolhido para a implementação desta proposta já existe e é de grande 

referência para a comunidade rio-grandina.  

O projecto arquitectónico de recuperação e adequação do edifício sede do Museu 

do Chiado respeitou os vestígios do antigo convento que nele funcionou. Esta 

iniciativa do arquitecto é de grande relevância, já que trata-se de um prédio 

histórico e de importante referência para a comunidade. A presente proposta de 

criação de um museu, pretende igualmente preservar os vestígios deixados por 

sua função de presídio municipal, levando em conta que a história que o edificado 

conta é de total relevância para a cidade de Rio Grande e seus moradores. 

2.2  Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

 

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) foi criado em 1954 pelo Decreto 

nº 5065. É uma instituição da Secretaria do Estado da Cultura, influenciado pelo 

Instituto de Belas Artes, pelo Clube de Gravura e Associação Francisco Lisboa. A 

implantação deste projecto foi realizada pelo artista e professor paulista Ado 

Malagoli (1906-1994), com a função de auxiliar na formação cultural básica da 

comunidade.  

As actividades do Museu iniciam-se em 1955, com sua primeira exposição 

intitulada “Arte Brasileira Contemporânea”, na Casa das Molduras. Esta exposição 

tinha o objectivo de actualizar o público da região em relação à produção artística 

nacional de novas tendências. No entanto, só foi inaugurado oficialmente dois 

anos mais tarde, com uma exposição no foyer do Theatro São Pedro, com a 

finalidade de consolidar o museu como referência no circuito artístico local. Este 

espaço onde ocorreram as exposições foi adaptado em temos de ambiente e 

iluminação. Ado Malagoli tinha a ideia de formar um acervo e apresentÁ-lo da 

melhor forma possível, além de preocupar-se em criar uma dinâmica com a 

comunidade. Para isso procurou desenvolver actividades e exposições em outros 

espaços, como por exemplo, no próprio Instituto de Belas Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e em outros espaços culturais da época.  
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Entre os anos 1960 e 70 o museu procurou introduzir em suas exposições nomes 

significativos da arte internacional. Mesmo passando por inúmeras trocas de 

edifícios, em função de obras de restauro do Theatro São Pedro, mantinha um 

público significativo e estável. Neste período, o MARGS editou seu primeiro 

catálogo de obras do seu acervo. Com esta iniciativa o museu passou a 

documentar sistematicamente suas actividades e reflectir sobre o campo artístico 

através de boletins informativos, que acabaram por se transformar em revistas de 

arte. Em 1975 o museu, através de sua equipe de divulgação, passou a produzir o 

programa “Artistas, Museus e Galerias” na rádio “FM Cultura”.  

Com grande preocupação volta à comunidade, nos anos 70 o MARGS ofereceu 

cursos, desenvolveu projectos musicais, intervenções de arte-educação infantil, 

oficinas, sessões de cinema sobre arte, expandiu seu sector educativo com 

atendimento às escolas e visitas guiadas, além de projectos culturais 

direccionados às fábricas locais, instituições penais e psiquiátricas. 

Ainda nesta década passou a ocupar sua sede definitiva, na Praça da Alfândega 

no Centro Histórico de Porto Alegre. Este edificado, antiga Delegacia Fiscal, 

passou por adaptações recebendo iluminação necessária e adequada, filtros nas 

janelas contra raios ultravioletas entre outras. O museu acabou por realizar 

intervenções no entorno o edifício, levando esculturas de inúmeros artistas para 

uma exposição permanente no espaço público e passou a desenvolver exposições 

itinerantes do seu acervo pelo interior do Estado do Rio Grande do Sul. 

Com estas acções, nos anos 80, o MARGS ganhou visibilidade nacional, adaptou 

seu espaço a grandes exposições tanto nacionais quanto internacionais de artistas 

de renome, como: Eugene Atget, Iberê Camargo, Picasso, Käthe Kollwitz, entre 

outros. Seus projectos continuaram a se desenvolver dentro e fora do museu, 

como por exemplo, “O artista vai a escola” e o “Espaço MARGS” na TV Cultura 

produzido por uma equipe da Instituição, etc.  
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Enquanto o museu desenvolvia estes projectos, seu acervo foi crescendo com 

doações, como a da colecção Rubem Berta do Acervo da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, e depósitos, entre outras aquisições.  

Ainda nos anos 80, o MARGS se abriu para outras manifestações artísticas, como 

teatro, dança, música, moda, performances e encontros com artistas plásticos 

para debater novas propostas e movimentações.  

Na década de 90, o museu recebe o Prémio Internacional Parceria de Museus, 

pela Associação Americana de Museu. Foi o primeiro museu brasileiro a receber 

este prémio, o que proporcionou um intercâmbio entre o MARGS e o Madison 

Children´s Museum com um programa em arte-educação. Ainda na década de 90, 

o museu passou a sediar a Bienal do Mercosul e passou a chamar-se Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, em homenagem a seu fundador. Nesta 

mesma década sua sede passou por obras de restauro.  

Após o restauro do prédio, o museu ganhou espaços novos de lazer e auditórios. 

Com instalações renovadas e melhor adaptadas às suas necessidades, passou a 

produzir grandes mostras nacionais e internacionais. Junto às grandes mostras 

estabelece novos critérios de planeamento, incluindo projectos arquitectónicos e 

visuais para cada uma das exposições.  

O desenvolvimento do museu nos anos 90 impulsionou a consolidação do mesmo 

no circuito internacional de arte e permitiu a actualização de seu acervo e 

estruturas de funcionamento. O museu acaba por atingir um peso que o auxilia no 

que diz respeito ao apoio financeiro, tanto de iniciativa pública, quanto privada, o 

que possibilitou ao museu desenvolver uma base digital de inventário, actualizar 

seus equipamentos, criar laboratórios de restauro, melhorar sua segurança, editar 

livros, adquirir obras que preencheram lacunas nas suas colecções e possibilitou o 

desenvolvimento de grandes exposições.     
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Segundo Cézar Prestes, Director do MARGS100, o museu funciona em 

conformidade com o Conselho Internacional de Museus (ICOM): 

Guardar, contemplar, conservar, pesquisar, inspirar. De todas estas importantes ações 
realizadas por uma instituição museológica, arrisco dizer que a última é mais cara para a 
atual gestão do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Porque para sermos um espaço a 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, com finalidades de estudo, educação, 
apreciação e evidência material […] a motivação é atitude fundamental.   

Como é possível observar através do histórico do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul e da entrevista realizada junto a seu Director Cézar Prestes (Anexo 10), a 

preocupação com a comunidade nasceu junto com o museu. Os serviços que 

oferece estão de acordo com as necessidades que a sociedade vai apresentando 

ao longo dos anos. Desta forma, o desenvolvimento do museu foi acontecendo em 

conjunto com o da comunidade, seu espaço físico foi sendo adaptado às 

exigências de cada momento, seu acervo foi crescendo de maneira a 

complementar o discurso do museu, assim como às reflexões artísticas. Assim 

como o MARGS foi criado com o objectivo de auxiliar na formação básica cultural 

da comunidade, a proposta de criação do Museu de Arte Contemporânea de Rio 

Grande é consciente de que a população rio-grandina necessita desse mesmo 

auxílio. Sendo a comunidade local pouco interessada por sua cultura, o museu 

necessitará de inúmeras acções de carácter apelativo e ao mesmo tempo 

elucidativo, como forma de sensibilizar a população.  

Acreditamos que os museus que estabelecem uma relação de proximidade com a 

comunidade em que encontram-se inseridos são favorecidos. Não somente em 

relação a quantidade de público que receberá como no impacto que esta 

instituição irá gerar nas pessoas que o rodeiam, na qualidade cultural que este 

público vai adquirindo em conjunto com o museu:  

Um Museu tem como objetivo principal, a educação através das artes visuais, contanto a 
história de sua cidade, estado e país. As atividades desenvolvidas pelo nosso Museu que 
esta integrado a Secretaria de Estado da Cultura, portanto é um Museu para todo o 

                                                            
100 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Fonte: (www.margs.rs.gov.br) 
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Estado do Rio Grande do Sul, é aproximar toda a comunidade gaúcha através de mostras 
itinerantes pelas principais regiões do estado.101

 
Mesmo que um museu pretenda uma abrangência territorial a nível regional, 

projectar-se nacionalmente ou até internacionalmente fará parte do crescimento 

da instituição. No entanto, o importante é que mesmo atingindo uma outra 

abrangência continue trabalhando em nome da sociedade, não permitindo que 

suas funções principais e vocação sejam esquecidas ou deixadas em segundo 

plano, como afirma o Dr. Cézar Prestes:  

[…] fazemos itinerâncias nacionais e internacionais com o nosso acervo e também 
intercâmbio com outros Museus e Instituições de estados e países com seus respectivos 
acervos. [Com o objectivo de] Divulgar a nossa cultura através das artes visuais e trazer a 
cultura de outros estados e países.102  

 
Muitos museus de arte utilizam-se de concursos em arte como forma de manter 

suas colecções actualizadas. Outros optam por não os realizar e desenvolver sua 

política de incorporações através de doações, depósitos, etc. No caso do MARGS 

é referido: 

Não [desenvolvemos concursos artísticos como forma de incorporar novas obras]. Nosso 
processo de atualização de acervo é feito de forma de aquisição através de projetos em 
lei de incentivo a cultura, doações, mas sempre passam pelo conselho consultivo do 
Museu, obedecendo a linha do Museu que [é] principalmente de preservar a nossa 
história plástica do nosso estado e também atualizar a arte brasileira e internacional.103

Os museus que encontram-se em edifícios pré-existentes podem enfrentar 

algumas dificuldades em relação à distribuição dos seus serviços ou mesmo 

relacionadas a dimensões, como no caso do Museu do Chiado. Sendo a sede do 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul uma antiga Delegacia Fiscal, podem também 

verificar-se algumas dificuldades:  

[…] O prédio é tombado pelo patrimônio nacional e estadual. Foi adaptado para ser um 
Museu, e hoje se encontra em totais condições de receber qualquer exposição nacional e 
internacional, cumprindo todas as exigências museológicas internacionais, como por 

                                                            
101 Em entrevista: Dr. Cézar Prestes, Director do MARGS, 2009. 
102 Idem. 
103 Em entrevista: Dr. Cézar Prestes, Director do MARGS, 2009. 
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exemplo a realização em 2007 de toda a obra gráfica de Goya, com suas quatro coleções 
completas, vinda da Espanha.104   

Mesmo oferecendo novos serviços ao público, o MARGS continua com sua 

preocupação com a comunidade local. Mantendo assim suas actividades no 

campo da extensão cultural, com suas tradicionais visitas guiadas, oficinas de 

arte, concertos musicais, projectos pedagógicos para o público infantil, seminários, 

encontros gratuitos de formação, jornadas de museologia, exposições itinerantes, 

parcerias com as universidades locais, etc.  

 

 

 

 

 

 

2.3 Museu de Arte Contemporânea de Vigo – MARCO 

 

O terceiro e último caso a ser analisado é o MARCO – Museu de Arte 

Contemporânea de Vigo, por tratar-se de um espaço museológico surgido da 

recuperação de uma penitenciária, tal como a proposta tratada no presente 

trabalho. 

Em Outubro de 2002, os representantes das quatro instituições de maior prestígio 

da Galícia, dentre elas, o Concelho de Vigo e a Junta de Freguesia da Galícia, 

criaram a Fundação Marco, de interesses galegos, de tutela do serviço das 

Fundações da Junta da Galícia. Esta Fundação é responsável pela gestão de 

todas actividades do museu, e em 11 de Janeiro do ano seguinte, o Ministério da 

Cultura passa a fazer parte do patronato da Fundação Marco. O projecto do 

museu foi um co-financiamento da União Europeia, fazendo parte do programa 

INTERREG – Portugal/Espanha. 

                                                            
104 Idem. 
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O primeiro plano estratégico do Museu de Vigo, elaborado em 1994, surgiu da 

necessidade de dotar a cidade de infra-estruturas culturais. A consciência desta 

insuficiência cultural, aliado ao interesse expressado por diferentes interlocutores 

sociais foram os principais factores que motivaram este novo projecto 

museológico. 

Em 24 de Maio de 1995, Carlos Gonzáles Príncipe apresentou o projecto de 

reabilitação do antigo edifício dos “Julgados y de la carcer de Vigo”, imóvel 

declarado como bem de interesse cultural pela Direcção Geral de Património da 

Junta da Galícia em 6 de Outubro de 1990. Os arquitectos do projecto foram: 

Salvador Fraga Rivas (1948), Francisco Javier Garcia Quijada Romero (1950) e 

Manuel Pórtoles Sanjuán (1952). 

Desde seu nascimento, a vida da cidade de Vigo tem se desenvolvido em torno do 

mar e das actividades mercantis vinculadas ao porto, em particular a partir de 

1800, quando se estabeleceram as primeiras fábricas artesanais de pescado, 

como processos de conservação. Essas foram o ponto de partida para o retorno 

de milhares de galegos e portugueses que haviam migrado para a América Latina. 

É importante lembrar aqui a semelhança das cidades, pois a cidade do Rio 

Grande, como foi referido anteriormente, também teve seu desenvolvimento em 

torno do mar e das actividades portuárias, e na década 1930 foi considerada a 

cidade industrial, referência nacional das indústrias de tratamento de pescado.  

A ascensão de Vigo como metrópole se projectou muito ao longo dos últimos 100 

anos, registando o maior desenvolvimento económico e industrial do noroeste 

peninsular, transformando-se no primeiro porto pesqueiro da Comunidade 

Europeia no que diz respeito ao tráfego de pescados frescos e congelados. 

Paralelamente, o crescimento demográfico de Vigo foi o mais dinâmico da 

Espanha no século XX e um dos maiores da Europa. Em Novembro de 2001, a 

área metropolitana de Vigo, formada por 14 municípios, foi declarada pelo 

Ministério de Administrações Públicas a 20ª grande zona urbana da Espanha, 

superando o meio milhão de habitantes. A cidade de Vigo passou a ser a mais 

populosa da Galícia com cerca de 300.000 habitantes. 
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O projecto de remodelação proposto pelos arquitectos respeitou, por todo o tempo 

de restauro, a tipologia original do antigo edifício, que correspondia ao conceito de 

panóptico desenvolvido pelo filósofo britânico Jeremy Bentham (1748-1832). Por 

tanto, foi mantido o esquema radial, restituindo o panóptico central em seu traçado 

cilíndrico, percorrendo a entrada das salas de exposição desde a fachada do 

edifício até o seu centro. A remodelação do edificado demorou cerca de 2 anos, e 

sua estrutura actual é constituída por três galerias e quatro áreas que parte do 

núcleo central, todos eles rodeados por salas de apoio. Houve ainda grande 

preocupação na integração do imóvel no contexto urbano, dotando-o de um 

passeio pedonal, que aproxima o edificado do seu entorno.  

O Museu de Vigo tem como responsável por todas as suas actividades uma 

Fundação, situação esta que nos parece ser uma boa alternativa para a nossa 

proposta de criação de um museu. Sendo assim, teríamos um corpo administrativo 

engajado nas responsabilidades do museu, podendo então desenvolver uma 

gestão de qualidade e em sintonia com os objectivos da instituição museológica. 

Para a elaboração deste projecto tentamos perceber se a cidade de Rio Grande 

teria necessidades expressadas por diferentes interlocutores sociais. Após nos 

certificarmos desta necessidade é feita a proposta de criação do MAC de Rio 

Grande. Conforme foi possível perceber no plano estratégico do Museu de Vigo, 

que levou em consideração a insuficiência de infra-estruturas culturais na cidade e 

o interesse expressado por diferentes interlocutores.  

A cidade de Vigo apresenta um histórico bastante semelhante ao de Rio Grande, 

uma grande ligação com o mar, no que diz respeito ao desenvolvimento 

económico da cidade. Isto é claro, levando em consideração como forma de 

compararmos até mesmo a tipologia da população, onde podemos supor que 

sejam trabalhadores ligados a pesca e ao porto. 

O facto do projecto arquitectónico tentar aproximar-se da comunidade e procurar 

integrar o prédio ao contexto urbano é uma óptima alternativa que vem reforçar a 

ideia de ser um museu preocupado com a população citadina. É um ponto 
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estratégico a ser levando em consideração na presente proposta, assim como 

outros que tratam da proximidade com sua comunidade, como afirma o Director do 

MARCO de Vigo, Dr. Iñaki Antelo (Anexo 11): 

No caso do MARCO de Vigo, a Junta [de Freguesia] de Vigo é uma das cinco instituições 
que fazem parte da Fundação MARCO: Junta de Vigo, Xunta de Gailicia [Governo da 
Galiza], Diputación de Pontevedra [Câmara dos Deputados de Pontevedra], Caixanova 
[banco de fomento local] e o Ministério da Cultura. A relação de proximidade com o 
Concelho, que é o principal financiador e o proprietário do edifício, favorece o andamento 
das actividades, e baseia-se sempre em vontade de cooperação. Nas reuniões de 
Patronato o director do MARCO, como também da Fundação MARCO, apresenta as 
previsões de programação e orçamento, que são aprovados pelos membros do Patronato 
em função da ordem do dia e dos pontos a tratar em cada reunião. 

No caso do museu de Vigo, o elo de ligação museu/comunidade se estabelece 

através da Junta de Freguesia da cidade, ou seja, a comunidade encontra-se 

representada com a presença da Junta na gestão do museu. Outro dado a ser 

levado em consideração é que o edifício sede do museu é de propriedade do 

Conselho de Vigo, além deste ser o principal financiador da instituição 

museológica. Tais características do modelo de gestão do MARCO apresentam-se 

favoráveis no que diz respeito à relação de proximidade com a comunidade. As 

características apresentadas por este caso paradigmático são de grande 

relevância para uma proposta de um museu local, como a tratada neste estudo. 

Percebemos que uma possível parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Grande 

na gestão do museu pode ser uma mais-valia para o estreitamento das relações 

entre museu e comunidade, o que está de acordo com os ideais da proposta. O 

facto do museu poder fazer parte das políticas culturais estabelecidas pelo 

município poderá dar maior credibilidade a instituição, além do museu poder 

contar com um orçamento garantido anualmente. 

Entendemos que deve-se trabalhar em níveis distintos. Cada projecto, programa ou 
iniciativa que inicia-se no MARCO tem seus próprios objectivos e públicos a que 
destinam-se, seja a nível local, nacional ou internacional, assim como seus próprios 
canais de divulgação. Alguns exemplos: a nível local, o programa educativo ou os cursos 
de formação de adultos, mais dirigidos ao público da cidade e entorno. A nível nacional, 
alguns projectos de co-produção de exposições com outros museus e centros de arte em 
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Espanha. A nível internacional, exposições produzidas pelo MARCO e que buscam uma 
projecção nas medias internacionais.105

O MARCO de Vigo trabalha com três níveis de projecção: local, nacional e 

internacional. Cada projecto é pensando através do público e dos objectivos que 

pretende atingir. As actividades oferecidas a nível local são aquelas 

desempenhadas no dia-a-dia do museu, através de seu serviço educativo. Como 

forma de atingir o público nacional desenvolve co-produções com outros museus 

do país, e como forma de projectar-se internacionalmente desenvolve grandes 

exposições com este objectivo. Para cada nível de projecção são estabelecidos 

meios de divulgação conforme o pretendido. A proposta para o Museu de Arte 

Contemporânea de Rio Grande projecta-se também neste sentido: com um 

serviço educativo para a comunidade que será o público que mais usufruirá do 

espaço e dos serviços do museu. E apostará em parcerias com outras instituições 

tanto para promover suas colecções fora da cidade, como para receber 

exposições temporárias que estejam associadas à missão e à vocação do museu.  

Além da relação institucional com as entidades que integram a Fundação MARCO, 
existem linhas de colaboração estáveis com distintas instituições e entidades do entorno 
mais próximo: Vigo e a Galiza. Estas linhas de colaboração são múltiplas, por exemplo: 
colaboração para a co-produção de exposições, início de actividades paralelas 
(concertos, mesas redondas, conferências, programação audiovisual...), cessão de 
espaços, de equipamentos, ou colaborações mais pontuais em projectos concretos 
(programas de formação, práticas profissionais, etc…)106

Assim como o Museu de Vigo estabelece parcerias com instituições que 

encontram-se em seu entorno, a proposta para o Museu de Rio Grande pretende 

estreitar e desenvolver relações com instituições ligadas a cultura e ao meio 

ambiente existentes na cidade e região. No caso de outras instituições 

museológicas pretenderá desenvolver parcerias através de grupos de interesse e 

como forma de complementar o discurso do museu através de exposições 

temáticas em rede ou mesmo a nível funções técnicas dos museus.  

No caso do MARCO, o facto de ocupar um edifício histórico (sede antiga do cárcere e 
julgados de Vigo) não exerce uma influência directa na programação e nos serviços 
oferecidos pelo museu, já que o projecto executado pelos arquitectos (Manuel Portolés, 
                                                            
105 Em entrevista: Dr. Iñaki Antelo, Director do MARCO de Vigo, 2009.
106 Em entrevista: Dr. Iñaki Antelo, Director do MARCO de Vigo, 2009.
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Salvador Fraga e Javier Garcia-Quijada) para sua transformação em centro de arte muito 
levou em consideração sua adaptação a novas necessidades e objectivos, respeitando ao 
mesmo tempo a estrutura original do edifício. Em todo caso, passado histórico resulta 
algumas vezes em vantagens em vários sentidos: por seu simbolismo e por estar ligado a 
memória colectiva da cidadania, ou por servir de inspiração a projectos de artistas que 
realizaram obras que tem como ponto de partida a história do edifício.107

 
Para adaptar um edifício pré existente a um museu deve sempre se levar em 

consideração as características de suas colecções e as necessidades que um 

museu exige. A interligação de alguns serviços e espaços, a possibilidade de 

isolamento de áreas, entre outros aspectos é de grande importância para o bom 

funcionamento da instituição. No entanto, caso o prédio seja de referência para a 

população local ou de interesse patrimonial, estas adaptações devem respeitar as 

características do edifício e as legislações relativas ao património histórico, 

arquitectónico do país onde se encontra inserido.   

Logicamente tem-se de levar muito em conta as normas do património histórico no que 
diz respeito a fachada externa e outros aspectos que possam afecta a imagem do edifício. 
No que diz respeito ao custo de manutenção, por tratar-se de um edifício totalmente 
reformado no ano de 2002, poderia se considerar novo e portanto os custos não são 
superiores aos de um edifício contemporâneo de dimensões e características similares.108

 
Quando a adaptação tratar-se de um edificado histórico a manutenção futura 

deste imóvel pode ser bastante dispendiosa, isto deve ser levado em 

consideração na escolha do mesmo. No entanto no caso do MARCO de Vigo, 

apesar de ser em um imóvel antigo e de interesse histórico, a manutenção do 

edificado não se apresenta mais dispendiosa, já que o edificado foi 

completamente reformado.    

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
107 Idem.  
108 Em entrevista: Dr. Iñaki Antelo, Director do MARCO de Vigo, 2009.
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3. PROPOSTA PARA O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO RIO 
GRANDE 

 

Confirmada anteriormente109 a necessidade de implementação deste projecto, 

iremos neste capítulo apresentar o edificado escolhido, adequação ao edifício, 

projecto museológico a ser desenvolvido, a proposta de gestão, o discurso 

dinâmico, o plano cultural e educativo desta instituição. 

Estamos conscientes de que a criação de um museu deve ser motivada e 

impulsionada pelo desejo de muitas pessoas, principalmente aquelas que serão 

directamente atingidas pela implementação do projecto. Por isso ao longo deste 

estudo apresentamos a opinião da comunidade e o histórico do município para o 

qual esta proposta foi idealizada. 

A programação museológica está dividida em fases e muitas delas acabam por 

decorrer simultaneamente. No entanto optamos por uma sequência que facilite o 

                                                            
109 Ver primeiro capítulo. 
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entendimento de nossa proposta. É importante ressaltar que o cumprimento de 

todas as fases é crucial para o bom nascimento e a longa vida da instituição em 

todas as suas funções, que são recolher/documentar, conservar/restaurar, 

investigar/interpretar, expor/divulgar e administrar/gerir. 

No programa arquitectónico serão apresentadas duas situações distintas: o 

edifício - exterior e o edifício – interior. No edifício – exterior vamos tratar de sua 

envolvente urbana e acessibilidade. Identificaremos instituições escolares em seu 

entorno geográfico, comércio local, espaços verdes e de lazer, possibilidade de 

estacionamento e/ou proposta para este fim. Na situação edifício – interior serão 

tratadas as funções mínimas necessárias para o funcionamento de uma instituição 

museológica, assim como sua distribuição e interconexão no edifício. Serão 

apresentadas plantas originais do edificado (Anexo 12), as adaptações 

necessárias, identificação de áreas públicas, públicas de acesso controlado e 

áreas reservadas, e também os circuitos internos do público, dos funcionários e 

dos objectos.  

O projecto museológico acaba por materializar a missão e a vocação do museu. 

A definição dos conteúdos a transmitir será a base para que a instituição 

museológica desenvolva todas as suas funções, definirá as exposições, os 

projectos de investigação, suas actividades, a aquisição de objectos, condições de 

conservação, a didáctica, os percursos de leitura, todos os serviços oferecidos 

pelo museu e sua dinâmica de funcionamento. Para que isto ocorra serão 

definidas metas e objectivos museológicos, assim como o estabelecimento de 

uma política de incorporações, um plano de segurança e de conservação.  
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3.1 A construção de uma colecção 

 

Esta proposta de implementação de um museu não possuía, à partida uma 

colecção definida, como já foi falado anteriormente. Todos os anos formam-se em 

Artes Visuais,na Universidade de Rio Grande, por volta de 15 pessoas e muitas 

delas desenvolvem como trabalho de conclusão de curso uma investigação na 

área da criação artística. Alguns destes trabalhos são de grande qualidade e 

representatividade, no entanto acabam por não se reunirem como colecção, cada 

autor leva consigo o trabalho que desenvolveu. Alguns concorrem a concursos 

com estes trabalhos, mas a maioria acaba no esquecimento. Como forma de 

iniciar a colecção do museu e ao mesmo tempo tentar desenvolver uma identidade 

artística local, propomos que inicie-se uma colecção a partir destes trabalhos.  

Assim propomos a criação da colecção do Museu de Arte Contemporânea de Rio 

Grande a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos ex-alunos do Curso de Artes 

Visuais da Universidade Federal de Rio Grande. Serão apresentadas algumas das 

obras realizadas pelos alunos finalistas entre o ano de 2000 e 2007, como forma 

de percebermos quais as características principais desta colecção. Estas obras 

83 
 



devem passar por uma avaliação, assim como seus autores. Sendo importante 

proceder à aquisição de obras de autores possuidores de percursos artísticos 

relevantes. 

As obras que serão apresentadas a seguir são referentes ao núcleo inicial da 

colecção do Museu de Arte Contemporânea de Rio Grande e representam a 

produção artística local entre o ano de 2000 à 2007. 

 

 

 

 

Autor 

Stéfany Schwartz 

Título 

Série ”Objetos Nulos”, 2007 

Técnica 

Aparelho de Liquidificador 
revestido de fuxicos 

 

Dimensões 

40x25x20 cm 
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Autor 

Daniel Rodrigues Duarte 
Teixeira Corrêa 

Título 

Corpo preso - Mente 
liberta, 2006 

Técnica 

Fotografia pb, bordado e 
ferro 

 

Dimensões 

30x30 cm 

 

 

 

Autor 

Michelle Marthe Coelho 

Título 

“ A maneia e o reflexo III”, 
2005 

Técnica 

Desenho sobre papel 

 

 

 
Dimensões 

29,7 x 42,0 cm 
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Autor 

Maurício Trombetta 

Título 

Caixas – Humanos, 2004 

Técnica 

Caixa e objecto escultórico 
(madeira e poliuretano) 

Dimensões 

32x11x16 cm 

 

 

 

Autor 

Elisângela Almeida de Souza 

Título 

O corpo afetivo, 2004 

Técnica 

Escultura em doce 

 Dimensões 

5x3,5x3,5 cm 
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Autor 

Samuel Rakse 

Título 

PlastiCIDADE 1, 2004 

 

Técnica 

Fotografia digital e manipulação 

 Dimensões 

- 

 

 

 

Autor 

Paulo Renato de Albernaz 
Ferreira 

Título 

Biombo / Vitrine de corpos, 2003 

Técnica 

Tinta poliéster recoberto com 
verniz poliuretano sobre MDF 

laqueado 

 Dimensões 

192 x 150 cm 
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Autor 

Fabiane Pianowski 

Título 

Será Gioconda?, 2003. 

Técnica 

Arte-postal 

 

Dimensões 

10x15 cm 

 

 

Autor 

Luciano Jesus de Leon Canteiro 

Título 

s/ título, 2001-2002 

Técnica 

Técnica mista 

 

Dimensões 

0,96x0,68 cm 
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Autor 

José Luis Soares Salvador 

Título 

Livro I, 2001 

Técnica 

Xilogravura 

 
Dimensões 

21,5x21,5 cm 

 

Autor 

Anna Lucia Dias Morisson de 
Azevedo 

Título 

Requisito de Sobrevivência, 2001 

Técnica 

Lápis de cor s/ papel, nanquim, 
colagem e fotografia 

 

Dimensões 

90x1,20 cm 
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Autor 

Marcos Coutinho Souza 

Título 

Morte, 2000-2001 

Técnica 

Desenho, madeira, colagem 

 

Dimensões 

155x122x80 cm 

 

 

 

 

Autor 

Nilson Edegar Antunes da Silva 

Título 

s/ título, 2001 

Técnica 

Chumbo, placa de mouse, molde 

 Dimensões 

18x12,5x8 cm 
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Autor 

Zélia Seibt do Couto 

 

Título 

O Corpo Tecnológico, 2000 

Técnica 

Imagem virtual 

 Dimensões 

- 

 

 

Autor 
Aline de Azevedo Romeu 

 

Título 
Bem-me-quer/mal-me-quer, 2000 

Técnica 
Vídeo-Arte 

 

Dimensões 
- 
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Autor 

Nelma Maria Garcia Gouvêa 

 

Título 

O Pedestre, 2000 

Técnica 

PVA sobre tela 

Dimensões 

120x140 cm 

 

Autor 

Moraina de Oliveira Ramos 

 

Título 

As ruínas fotográficas, 2000 

Técnica 

Fotografia pb e projecção 

 
Dimensões 

- 

Como podemos observar, a colecção do Mac de Rio Grande envolve técnicas 

artísticas contemporâneas, entre elas: pintura, objecto, fotografia, vídeo, escultura, 

xilogravura, etc. A partir destas obras e do perfil da comunidade foi possível eleger 

um edifício que se enquadre nas características necessárias para abrigar esta 

colecção e seus utilizadores. Posteriormente, iremos apresentar o edificado, suas 

particularidades e possibilidades de adequação.  
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Prevemos a renovação desta colecção através de um concurso anual que 

premiará os três trabalhos mais significativos desenvolvidos pelos alunos finalistas 

do Curso de Artes Visuais. Será também aberto um concurso bienal, que permita 

a participação de outros interessados a nível nacional, possibilitando assim 

desenvolver colecções mais abrangentes, criando um acervo representativo da 

arte contemporânea brasileira.  

 

 

 

 

 

3.2 O local escolhido: uma antiga penitenciária 

 

Segundo estudo realizado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande110, o presídio 

Municipal do Rio Grande foi uma determinação do Intendente João Fernandes 

Moreira em 1927. Esta construção fez parte de inúmeras acções realizadas com a 

intenção de melhorar a estética e as condições da cidade, a fim de acompanhar o 

desenvolvimento atingido pelo município nesta época. 

Em estilo neoclássico, situado no Boulevard 14 de Julho, actual Avenida Portugal, 

onde funcionou o Quarto Posto Policial, era uma chácara particular que mais tarde 

foi comprada pelo município. O projecto foi desenvolvido pelo engenheiro 

Fernando Duprat da Silva e construído pelo Sr. Afonso Pinto. 

Em 10 de Outubro de 1953, o então Prefeito Municipal de Rio Grande Frederico 

Ernesto Buchholz, assinou a Lei nº 608, aprovada pela Câmara Municipal que 

autorizou o Município de Rio Grande a ceder, pelo prazo de 10 anos, a título 

                                                            
110 SANTOS,  2007, p.2. 
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gratuito, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Prédio da Cadeia Civil, na 

Avenida Portugal esquina Rua Marechal Deodoro, para uso exclusivo na finalidade 

da Cadeia Civil e alojamento da guarda ou Brigada Militar em serviço de 

policiamento. O Governo do Estado ficou assegurado do direito de restituir o 

prédio no momento que fossem concluídas as obras de instalação da nova Cadeia 

Civil de Rio Grande, prevista pelo Plano de Cadeias e Foros. Ficou também 

acordado que o Governo do Estado executasse de imediato obras de adequação, 

e ao restituir o prédio, o fizesse em condições razoáveis de conservação, cujas 

despesas de benfeitorias não fossem transferidas ao Município.  

Passada mais de uma década foi novamente aprovada pela Câmara Municipal e 

assinada pelo Interventor Federal no Município de Rio Grande, General Armando 

Cattani, a autorização, do empréstimo do prédio ao Estado do Rio Grande do Sul 

por mais 10 anos, a título gratuito e nas mesmas condições acordadas 

anteriormente.111  

Em domínio do Estado, foi palco de inúmeras fugas e motins. Em 1997, com as 

obras da Penitenciária Estadual do Rio Grande concluídas, o prédio da Cadeia 

Civil foi desocupado. Até então se apresentava com um número elevado de 

presos e em péssimo estado de conservação, foi devolvido a municipalidade no 

ano de 2000. 

Muitas propostas para a reutilização do prédio foram levantadas, Central da 

Polícia, implantação de uma escola municipal, entre outras. No entanto, nenhuma 

foi realizada. No ano de 2003 foi cedido para a Academia de Samba Império 

Serrano, com a finalidade de realizarem os ensaios e reuniões da escola de 

samba.  

Esta implantação urbana, que representa um marco histórico na cidade do Rio 

Grande, encontra-se há mais de uma década desocupada e abandonada. 

Segundo ficha de inventário do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul (Anexo 

13), realizada pelo Ministério da Cultura, através da 12ª Coordenação Regional do 

                                                            
111 Lei nº 1.740 de 26 de Julho de 1966. 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o edificado encontra-se em 

zona urbana heterogénea, possui pilastras da ordem toscana e dórica, de tipologia 

arquitectónica definida como Arquitetura Civil Oficial, possui 2 andares que 

totalizam 1.529,96 metros quadrados.  

As principais razões da escolha do edifício para a implementação da presente 

proposta permeiam entre: características arquitectónicas, localização e envolvente 

urbana, referência para a população local, etc. 

O edifício apresenta condições interiores de escala e dimensões plausíveis para a 

adaptação de um museu de arte contemporânea, já que as técnicas artísticas 

actuais, muitas vezes, comportam grandes formatos. No que diz respeito a 

localização e envolvente urbana é importante ressaltar que nesta mesma zona 

reúne-se a juventude rio-grandina, onde a maior parte da comunidade costuma 

fazer exercícios físicos e as famílias se encontram para conviver. No seu entorno 

também estão inseridas algumas escolas, o Teatro Municipal, a Escola de Belas 

Artes, Museu Oceanográfico entre outros, o que pode facilitar parcerias pela 

proximidade, além de estar inserido no circuito museológico existente na cidade. 

De fácil acesso e central, este prédio é referência para a população local, tanto de 

orientação, quanto pela sua arquitectura e história. Recentemente, a Avenida 

Portugal, onde o edificado se encontra, passou por obras de requalificação, foi 

criada uma ciclovia que percorre toda esta Avenida e continua pela beira da Lagoa 

dos Patos, Rua Henrique Pancada, entre outros arranjos paisagísticos. 

Outras questões importantes na escolha do prédio foram as condições em que se 

encontram os imóveis deste município. Segundo o que se pode observar na 

cidade do Rio Grande existem inúmeros edifícios, tanto de carácter público quanto 

privado, desocupados e em processo de deterioração. Esta constatação vem da 

observação e do próprio histórico da cidade e seus ciclos de ascensão e 

decadência.  

A ocupação de edificações de valor histórico e identitário é largamente adoptado 

no Brasil, torna-se uma forma de preserva-las da especulação imobiliária e do 
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abandono. É sabido que esta decisão implica em vantagens e desvantagens. 

Como vantagem podemos citar a facilidade de criar vínculo entre comunidade – 

museu e vice-versa, já que o edifício faz parte do imaginário, do histórico e da 

identidade local. As principais desvantagens são em relação à adequação 

necessária para o bom funcionamento da instituição e a manutenção de edifícios 

históricos, sem que se perca a própria identidade.  

Neste item tivemos como objectivo apresentar e justificar simplificadamente a 

escolha deste exemplar arquitectónico na cidade em questão. Será estudada a 

possibilidade de adaptação deste edifício às necessidades de um museu de arte 

contemporânea.  

 

 

3.3 Projecto de adequação do edifício 

 

O projecto de adequação do edifício/programa arquitectónico será desenvolvido 

em duas situações distintas: edifício – exterior e edifício – interior. 

Apresentaremos, assim, quer o diagnóstico da situação, quer todas as adaptações 

necessárias a implementação deste projecto museológico, quer a nível de entorno 

do edifício, quer nas suas características interiores.  

Seguidamente, através da distribuição e interconexão de todos os serviços 

necessários para o funcionamento mínimo de um museu, será apresentada uma 

proposta para confirmar a possibilidade de este edificado se adaptar a um museu 

de arte contemporânea.  

Edifício – exterior  

Relação Museu – Escolas: Identificação das instituições escolares (Figura 7) 

existentes no entorno geográfico do edifício escolhido para o funcionamento do 

Museu de Arte Contemporânea de Rio Grande.  
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Foram encontradas em um raio de meio quilómetro cinco escolas e o Conselho 

Municipal de Educação, o que comprova a relevância da escolha do local, 

podendo assim estabelecer o primeiro contacto com as escolas vizinhas do 

município através de visitas guiadas e criação de parcerias. Estas escolas podem 

vir a facultar os primeiros potenciais utilizadores do museu, dada a facilidade de 

acesso. Esta facilidade de acesso privilegia também os professores destas 

escolas que podem encontrar no museu uma constante actualização de seus 

conhecimentos, além da ferramenta de transdisciplinaridade.   

 

Figura 7 - MAC de Rio Grande e Escolas em seu entorno112

Relação Museu – Comércio local: Identificação de estabelecimentos comerciais 

no entorno do edificado. 

Verificando-se a existência, no entorno do edificado, de  restaurantes, cafetarias e 

um centro comercial (Figura 8), pensamos que o museu não necessita de 

restaurante, apenas de uma cafetaria, já que os utilizadores do museu estarão 
                                                            
112 Fonte: maps.google.com.br 
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bastante servidos de estabelecimentos na área da restauração. O museu não tem 

interesse em concorrer com estes estabelecimentos e sim incentivar o 

desenvolvimento do comércio local.  

 

Figura 8 - MAC de Rio Grande e Estabelecimentos comerciais113

 

Relação Museu – Lazer: Identificação de espaços de lazer no entorno do edifício. 

O edificado encontra-se em uma zona urbana bastante privilegiada no que diz 

respeito a lazer (Figura 9), já que recentemente foi alvo de uma requalificação, 

dotando a Avenida Portugal, onde encontra-se a presente implantação urbana, de 

uma ciclovia, espaço arborizado e frequentemente utilizado pelas famílias aos 

finais de semana e finais de tarde. Próximo a esta zona que sofreu obras 

recentemente, existe outro espaço também frequentado pela população para 

praticar exercícios físicos e onde a juventude do município costuma encontrar-se 

durante o dia e a noite. 

                                                            
113 Fonte: maps.google.com.br 
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Sendo esta zona já frequentada pela comunidade, acreditamos que a presente 

proposta seria um complemento às actividades locais. A própria existência de um 

centro comercial também gera fluxo de utilizadores desta zona da cidade. 

Sabendo-se que esta localidade tem uma vida nocturna bastante frequentada, 

pelo facto de ser dotada de bares, restaurante, cafés e a existência do próprio 

Teatro Municipal de Rio Grande, seria interessante que o museu encontre-se 

aberto em horário alargado.  

 

Figura 9 - MAC de Rio Grande e locais de lazer114

Relação Museu – Museus: Identificação de Museus próximos ao edificado. 

O edifício escolhido para implementação da presente proposta encontra-se 

próximo ao museu mais frequentado (Figura 10), pela comunidade e por turistas, 

do município. Acabaria por complementar o circuito museológico pré-existente na 

                                                            
114 Fonte: maps.google.com.br 
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cidade, além de contemplar uma tipologia inexistente até então. Apresentamos 

abaixo o circuito dos museus naquele entorno na cidade de Rio Grande: 

 

Figura 10 - MAC de Rio Grande e outros museus115

Relação Museu - Estacionamento 

Como forma de facilitar ainda mais a acessibilidade dos utilizadores do espaço 

museológico, foi pensado um alargamento das possibilidades de estacionamento 

(Figura 11), tanto para automóveis de passeio como para autocarros de turismo. É 

importante lembrar que existe uma paragem de autocarro aos 50 metros da porta 

do museu e cinco carreiras que dão acesso.   

                                                            
115 Fonte: maps.google.com.br 
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Figura 11 - MAC de Rio Grande e estacionamento116

Acreditamos que a escolha do local apresenta-se atractiva para a proposta de 

adaptação de um museu de arte contemporânea. Principalmente por ser um local 

já frequentado, com um comercio desenvolvido e de fácil acesso.  

 

Edifício – interior 

Aqui trataremos das adaptações do interior do edifício a partir das plantas 

originais, assim como a indicação das áreas públicas, públicas de acesso 

controlado e áreas reservadas. Também serão tratados, nesta etapa, os circuitos 

do público, dos funcionários e dos objectos.  

Como forma de preencher os requisitos mínimos para o funcionamento de um 

museu, adaptamos o edifício pré-existente com os seguintes serviços e suas 

respectivas áreas:  

                                                            
116 Fonte: maps.google.com.br 
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Áreas Públicas 
 

Áreas Públicas de 
Acesso Controlado 

Áreas Reservadas 
 

 
- Acolhimento; 
- Área de exposição 
permanente; 
- Área de exposição 
temporária; 
- Loja; 
- Cafetaria; 
- Instalações sanitárias 
públicas. 
 

 
- Auditório; 
- Serviço Educativo; 
- Centro de 
Documentação/Biblioteca;
- Reservas Visitáveis; 
- Oficina colectiva. 
 

 
- Administração/Direcção; 
- Reservas; 
- Oficina de museografia; 
- Oficina de conservação 
e restauro; 
- Armazéns; 
- Sector de controlo de 
segurança; 
- Instalações sanitárias;   
- Área de apoio ao 
pessoal;  
- Residências artísticas. 
 

 

A localização do edifício no terreno (Figura 12) é um importante dado para que 

possamos prever a entrada de camiões que transportem os objectos do acervo e 

de outras exposições, procurando preservar a integridade destes objectos tanto no 

transporte até o interior do museu, quanto de terceiros. Apode ainda ser 

construído um anexo onde se localizariam as residências artísticas e uma oficina 

colectiva com uma entrada independente e isolada do museu. Caso seja 

necessário um pequeno crescimento do museu ainda existiria espaço para isto. A 

área do terreno totaliza 1.897,35 metros quadrados, sendo que já construído estão 

764.98 metros quadrados.  

O anexo para as residências artísticas e a oficina colectiva deverá ser de uma 

intervenção contemporânea, muito diferenciada da arquitectura original do 

edificado para que demonstrem ser construções realizadas em momentos 

distintos.  
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Figura 12 - Localização do edifício no terreno e anexo 
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As adaptações necessárias no andar inferior (Figura 13) foram pensadas para 

separarmos as áreas de acesso público, áreas de acesso condicionando e áreas 

reservadas. Passamos a ter à esquerda do edifício as áreas reservadas e à 

direita, as de acesso público e condicionado. Logo na entrada do museu encontra-

se o acolhimento onde temos acesso às instalações sanitárias públicas 

(masculino, feminino e deficiente), à loja e ao elevador.  

Optou-se por um percurso condicionado, onde é preciso entrar na loja para aceder 

à cafetaria, levando os utilizadores a ter contacto com os artigos da loja. A 

cafetaria oferece ligação, se necessário, ao auditório e a instalações sanitárias 

que dão apoio tanto ao auditório quanto à cafetaria. Os únicos acessos ao andar 

superior são as escadas em frente à recepção e o elevador ao fundo.  

Caso seja necessário utilizar o auditório fora do horário de funcionamento do 

museu, as comunicações ao andar superior podem vir a ser bloqueados com 

barreiras físicas e humanas. Os acessos à cafetaria, à loja e às casas de banho 

são opcionais, podem encontrar-se fechados ou abertos caso haja necessidade ou 

interesse.  

Ao fundo do corredor de entrada encontra-se uma porta de passagem às áreas 

reservadas, que deve manter-se trancada, apenas devendo ser aberta se houver 

necessidade extrema, como em casos de emergência. 

Na lateral do edifício, com acesso ao pátio interno, devem existir entradas distintas 

ao pessoal do museu e às obras, controladas por um segurança. Estas entradas 

devem ser individuais, um grande portão para as obras e outro em menor 

dimensão para o pessoal. 

O ingresso dos colaboradores é distinto ao das obras e ao dos utilizadores do 

museu. Nesta entrada encontra-se a zona de apoio aos funcionários, constituída 

de casas de banho, vestiários e refeitório/cozinha.  

Os objectos do museu têm uma entrada exclusiva na edificação. Deverá ser 

construída uma antecâmara com a função de não dar acesso directo às reservas, 
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assim como as isolar de agentes que desestabilizem as condições ambientais 

internas.  

 

Figura 13 - Adaptação do andar inferior 

No andar superior foram realizadas as adaptações necessárias (Figura 14) para 

isolar as zonas de acesso condicionado e acesso público. Ao entrar no andar 

superior pelas escadas contamos com uma zona de acolhimento/repouso. Serão 

possíveis dois percursos distintos: o utilizador que aceder às áreas de exposições 

pelas escadas iniciará, provavelmente, a observar a exposição temporária e 

depois a permanente. Já o que chegar no andar superior pelo elevador, 

possivelmente, observará a exposição permanente e depois a temporária. 
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Neste piso ainda temos uma reserva visitável, o centro de 

documentação/biblioteca e o serviço educativo com casa de banho e gabinete 

próprio, serviços estes de acesso controlado. Ainda temos dois jardins, um maior, 

próximo a área expositiva e outro para ser usufruído pelos usuários da biblioteca.  

 

Figura 14 - Adaptação do andar superior 

Abaixo estarão representados os três circuitos distintos necessários para o bom 

funcionamento de uma instituição museológica: circuito do público, dos 

funcionários do museu e dos objectos. Primeiramente serão representados os 

circuitos a partir do exterior da edificação (Figura 15), logo após no interior 

(Figuras 16 e 17). Além do acesso às residências artísticas que não darão 
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passagem ao pátio interno do museu. Dois dos acessos laterais, entrada dos 

objectos e dos funcionários, devem ter presente um segurança para fazer a 

identificação do pessoal, além de vídeo vigilância permanente.  

 

Figura 15 - Representação dos circuitos de acesso ao museu 
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Figura 16 - Representação dos circuitos internos do museu – piso inferior 
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Figura 17 - Representação dos circuitos internos do museu – piso superior 
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3.4 Projecto museológico 

 

Planeamento estratégico preliminar a implementação do MAC de Rio Grande 
e seu desenvolvimento sustentável: 

- Parceria entre entidade pública e sociedade; 

- Criação e implementação de um modelo de gestão apropriado para o campo da 

cultura como Organização Social (no caso em questão, fundação ou associação);  

- Parceira com outras entidades privadas através do mecenato (ex: Tecon Rio 

Grande S.A., Banco do Brasil, Refinaria Ipiranga, etc.); 

- Organização de uma exposição retrospectiva e comemorativa dos 33 anos (em 

2010) de existência do Curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio 

Grande, com a finalidade de adquirir as primeiras obras de uma das colecções do 

acervo do futuro MAC de Rio Grande, assim como atestar a aceitação da 

comunidade local perante a proposta de criação do futuro museu; 

- Criar e implementar o MAC de Rio Grande; 

- Adquirir anualmente as três obras de maior relevância, a nível local, realizadas 

pelos finalistas do curso de Artes Visuais da FURG, como forma de manter o 

acervo em constante actualização; 

- Criar e implementar um Salão de Artes Visuais a acontecer bienalmente, onde 

deverão ser atribuídos prémios de 1º, 2º e 3º lugar. Estas obras serão 

incorporadas pelo MAC de Rio Grande (concurso a nível nacional, para assim 

possibilitar aos utilizadores do museu um panorama da arte contemporânea 

brasileira); 

- Desenvolver todas as funções de um Museu de maneira dinâmica e participativa 

na comunidade em questão. 
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De acordo com a lei brasileira, Organizações Sociais117 são entidades privadas 

sem fins lucrativos, como associações, fundações, sociedades civis etc, que 

exerçam actividade de interesse público. Este título permite que a organização 

receba recursos orçamentários e administre serviços, instalações e equipamentos 

do Poder Público, após ser firmado um Contrato de Gestão com o Governo 

Federal, onde são acordadas metas de desempenho que buscam assegurar a 

qualidade e a efectividade dos serviços prestados ao público.  

Estas organizações são um modelo de parceria entre o Estado e a Sociedade, 

gozando de uma autonomia administrativa maior que aquela possível dentro do 

aparelho do Estado, acabando este por exercer sobre estas instituições um 

controle estratégico dos resultados necessários ao alcance dos objectivos das 

políticas públicas.   

Estas instituições são destinadas ao exercício de actividades dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à protecção e prevenção do 

meio ambiente, à cultura e à saúde; actuações de interesse social e de utilidade 

pública. 

Este estudo tem o interesse de nascer como organização social, no caso como 

fundação ou associação, pois este título é favorável para a área da cultura, já que 

os benefícios são dotações orçamentárias, isenções fiscais, etc. Além de possuir 

uma carga institucional que dá segurança e peso a esta proposta.  

Deverá ser constituído um Conselho Administrativo, que é o passo inicial para dar 

meio e forma à criação do museu. Este conselho será responsável por definir e 

nomear uma estrutura organizativa de gestão e auto-suficiência que assegure os 

interesses e objectivos da instituição de uma forma construtiva, transparente e 

idónea. Para atingir o requisito básico previsto pela lei para institucionalizar uma 

organização social (não ter finalidade lucrativa) todo e qualquer legado ou doação 

deve ser incorporado a seu património, assim como os excedentes financeiros 

decorrentes de suas actividades; finalidade social prevista pela lei; possuir órgãos 

                                                            
117 Previstas pela Lei nº 9.637 de 18 de Maio de 1998. 
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directivos colegiados, com participação de representantes do Poder Público e da 

Comunidade; publicitar seus actos; celebrar um Contrato de Gestão com o Poder 

Público, para a formulação de parceria e a fixação das metas a serem atingidas e 

o controle dos resultados.  

Deverão ser apresentados ao Ministério Público depois de serem aprovados pelo 

Conselho de Administração, o Contrato de Gestão, a Proposta Orçamentária e o 

Programa de investimentos, para firmar a parceria entre o Poder Público e a 

Instituição. Deverá também proceder-se à especificação do programa de trabalho 

e estipulação dos limites e critérios para a despesa com remuneração e vantagens 

dos dirigentes e empregados. 

Caso a presente proposta se submeter às exigências e obtenha a qualificação de 

organização social, a entidade poderá contar com os recursos orçamentários e os 

bens públicos, móveis e imóveis necessários ao cumprimento do contrato de 

gestão. Sendo assim, serão transferidos os bens, mediante permissão de uso, e 

os recursos liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido 

no contrato.  

Desta forma a comunidade poderá vir a exercer as actividades sociais desejadas, 

utilizando recursos oficiais. Como o presente estudo apontou, a comunidade rio-

grandina apoia a criação do Museu de Arte Contemporânea de Rio Grande. Este 

modelo de parceria com o Poder Público objectiva reforçar o controlo social 

directo, o que é de interesse da proposta, podendo contar com a participação e 

intervenção da comunidade local.  

Consequência importante desta titulação é a responsabilidade que os dirigentes 

da instituição irão assumir em conjunto com a sociedade, na gestão da instituição 

e na melhoria constante da eficiência e da qualidade dos serviços oferecidos, 

atendendo melhor seus utilizadores. Outras vantagens para o bom funcionamento 

do museu são a tendência de assimilar as características de gestão mais próximas 

das praticadas no sector privado, contratação de pessoal nas condições de 
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mercado, adopção de normas próprias para compras e contratos e a ampla 

flexibilidade na execução de seu orçamento. 

Segundo Eurico de Andrade Azevedo118, a Capital do Estado do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, já atingiu êxitos no campo das organizações sociais. Importante 

informação já que o estudo é proposto a uma cidade brasileira deste Estado.  

Planeamento administrativo do MAC de Rio Grande: 

 

Os principais objectivos da instituição, seja ela fundação ou associação, são: 

- A concepção, manutenção e desenvolvimento do Museu de Arte Contemporânea 

de Rio Grande; 

- A criação e/ou parceira com centros pedagógicos, de formação e documentação, 

entre outras infra-estruturas necessárias para a democratização e o 

desenvolvimento das artes visuais; 
                                                            
118 Artigo publicado pelo Ministério do Planejamento - http://pgpe.planejamento.gov.br/ 
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- A aquisição e manutenção de colecções de arte; 

- A edição e publicação de obras relacionadas com arte, museologia entre outras; 

- Desenvolver actividades que contemplem as finalidades e objectivos da 

instituição; 

- A promoção de todas as actividades que contribuam para a rentabilização do 

património de que é titular; 

- A promoção de parcerias e intercâmbios com instituições e organizações 

nacionais ou estrangeiras no domínio de suas actividades; 

- A integração e promoção da arte e artistas locais, da cidade, do estado ou 

mesmo do país, nos circuitos nacionais e internacionais de manifestações 

culturais e de turismo cultural. 

A Fundação/Associação MAC-RG é uma instituição cultural de âmbito brasileiro ao 

serviço da comunidade nacional, que tem como missão sensibilizar a comunidade 

para a arte contemporânea e o meio ambiente, através do Museu de Arte 

Contemporânea de Rio Grande.  

Já a missão do MAC de Rio Grande é democratizar o fazer e o fruir artístico 

contemporâneo da comunidade rio-grandina e de seus visitantes, através de suas 

funções mínimas de recolher, documentar, conservar, investigar, interpretar, 

expor, divulgar e administrar. 

Vocação: O MAC de Rio grande é um museu local de arte contemporânea, de 

natureza unidisciplinar. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, de tutela 

mista, gerida pela Fundação/Associação MAC de Rio Grande, constituída por 

financiamentos público e privado.  

Esta instituição museológica se constituirá como conhecimento e referência da 

arte contemporânea brasileira, a partir dos anos 80 do século XX. Desempenhará 

as suas vitais funções de salvaguarda, estudo, documentação e divulgação das 

suas colecções. A preocupação constante de reflexão sobre as técnicas artísticas 
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contemporâneas dará margem à constituição de um acervo qualificado, 

consistente e representativo que possibilite o desenvolvimento de uma identidade 

artística local e nacional.  

Através de investigação histórica e crítica serão desenvolvidas exposições 

permanentes como forma de reflectir e valorizar artistas, momentos artísticos ou 

técnicas da arte contemporânea brasileira. Será desenvolvida, inclusivamente, 

uma política de incorporações com base em aquisições, legados, doações e 

depósitos como forma de ampliar as possibilidades de interpretação e manter sua 

actualidade. 

A exposição permanente pretenderá apresentar a essência do acervo do museu e 

transparecer o trabalho constante de investigação em torno do mesmo, através de 

periódicas renovações. 

Os serviços oferecidos aos utilizadores e as actividades necessárias para o bom 

funcionamento do museu exigem uma equipe transdisciplinar, actualizada e com a 

capacidade de absorver e reflectir novas ideias.  

Metas: a serem atingidas até o ano de 2020 

- Tornar-se um museu de referência nacional; 

- Integrar arte, educação e meio ambiente; 

- Manter o acervo sempre actualizado.  

Objectivos: a serem atingidos até o ano de 2016 

- Constituir um acervo relevante de arte contemporânea brasileira; Iniciando-se 

com a exposição retrospectiva e comemorativa dos 33 anos do curso de Artes 

Visuais - Furg, em 2010; 

- Fomentar a arte e os artistas locais e nacionais a toda a comunidade; 

- Promover a pesquisa, o estudo e o ensino das artes; 
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- Actuar na conservação e na documentação do património museológico à guarda 

do museu; 

- Manter a actualização das informações sobre o património museológico e do 

plano de aquisição;  

- Possibilitar aos jovens profissionais o contacto com o mercado de trabalho ligado 

às artes e à museologia; 

- Divulgar seu acervo, suas exposições e publicações; 

- Contribuir para o desenvolvimento local, através de parcerias com outros 

agentes culturais e sociais. 

Público-Alvo 

Como museu local tem como público-alvo todos os munícipes, no entanto tem 

como prioridade o público escolar e os alunos de artes da universidade da cidade.  

Os grupos de interesse (Figura 18) devem funcionar da seguinte forma: 

 

Figura 18 – Grupos de interesse 
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3.5 Discurso dinâmico, plano cultural e educativo 

 

Segundo a Constituição de 1988119 o governo tem obrigação com a defesa, com a 

difusão e com proporcionar o acesso público do património histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico; o fomento à produção e, em especial, a 

preservação dos traços de identidade cultural dos povos formadores da 

nacionalidade. 

Embora as obrigações constitucionais, os orçamentos das instituições públicas 

são bastante reduzidos, tão-pouco sendo suficientes para garantir a ínfima infra-

estrutura cultural pública. O investimento nas instituições culturais é bem menor 

que o necessário. 

No Brasil, uma das formas de investimento directo de recursos públicos na cultura 

se dá por meio de leis de incentivo fiscal120. Estas leis possibilitam que pessoas e 

empresas destinem parte do seu imposto a projectos culturais. A decisão de 

beneficiar um projecto é feita por cada contribuinte. 

Assim como o investimento em projectos culturais no Brasil é falho, o acesso ao 

património e aos bens culturais também é, reflexo da exclusão social e 

educacional. Como as experiências culturais e artísticas são fundamentais para a 

realização de todo o ser humano, quando pensamos em um agente cultural temos 

que ter a percepção de que dar acesso, mesmo que gratuito, a estes espaços não 

basta para que tenhamos sucesso perante a comunidade. Deve ser pensado se a 

localização da instituição é de fácil acesso a maioria da população, se a própria 

edificação não terá um ar imponente que acabe por não representar aquela 

comunidade, se a colecção dialogará com estas pessoas e se elas irão se 

reconhecer nela.  

                                                            
119 Artigo 24 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988.  
120 Como a Lei Federal de Incentivo a Cultura nº 8.313/91. 
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Reflectir sobre isso é ter consciência de que o orçamento com o qual o museu vive 

é público, que este agente cultural só existe e continuará por vontade pública. 

Quando falamos vontade pública, não nos referimos ao poder público, à política e 

sim aos indivíduos que compõem a comunidade em questão.  

Como um projecto tem sempre como objectivo transformar ideias, proporcionar 

oportunidades, solucionar problemáticas, atender necessidades ou desejos, é 

importante que a proposta de criação de um museu de arte contemporânea seja 

idealizada de forma a desenvolver-se junto às pessoas para o qual foi previsto. O 

facto de buscar uma colecção local será uma das formas de aproximar o museu 

da sua comunidade, fazendo com que sintam-se representados nela. MONTANER 

(2003, p.150) afirma que os museus e as colecções estão se convertendo em 

pólos de atracção turística, e também como um elemento básico para conseguir 

que os cidadãos se sintam parte de uma cidade que tem cultura e capacidade 

criativa. Por este motivo devem-se introduzir no discurso do museu outros 

conjuntos de conteúdos, tendências e aspirações, como forma de sensibilizar, 

gradativamente, o olhar e as próprias sensações, possivelmente provocadas pela 

fruição artística. 

Para isso, devemos apresentar um conjunto de actividades programadas para 

desenvolverem-se num determinado tempo, com objectivos precisos, estratégicos, 

consistentes, que serão futuramente, depois de avaliados os resultados, 

indicadores de metas alcançadas ou não. 

Uma das actividades que o MAC-RG pretende desenvolver está relacionada a 

residências artísticas, que além de alojamento aos artistas e palestrantes vindos 

de outras zonas do Brasil, serviria de ateliês para jovens da cidade, possibilitando 

espaço e material para os possíveis talentos das periferias do município 

desenvolverem seus projectos, fazendo do museu um recurso criativo para a 

comunidade, ou seja, torna-lo além de um espaço de fruição e educação, um local 

de construção criativa. 
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Na criação de um museu deve-se ter a consciência do papel relevante que está a 

assumir como agente social e político em relação à sociedade. Mediante isso deve 

ser constantemente repensado, procurando cada vez mais articular-se com os 

seus diversos sectores e principalmente com os seus utilizadores. Buscar 

reconhecer profundamente suas áreas de intervenção, as disciplinas que se 

relacionam com suas colecções, outros espaços que complementem seu campo 

disciplinar, etc. A constante reflexão, auto-avaliação, observação atenta de suas 

acções e dos seus resultados, são ferramentas de constante aperfeiçoamento. 

Ambas transformações, o museu activo e integrado no consumo e a relação do museu 

com a cidade e a sociedade estão a provocar uma total mutação tipológica: De 

organização estática passa a ser um lugar em contínua transformação, com princípios 

sempre relativos e revisáveis, uma multiplicidade de modelos e formas que tanto tem a 

ver com o carácter multicultural das sociedades do século XXI.121  

Esta instituição deve ser viva! Deve acompanhar a multiculturalidade e a constante 

evolução da sociedade contemporânea, oferecendo uma vasta gama de cursos e 

actividades com os mais variados modelos, horários e durações, como forma de 

atingir diferentes interesses, objectivos e disponibilidades. Todas as acções do 

museu devem privilegiar a construção de uma nova realidade perante a arte e o 

próprio património circundante ao museu. A capacitação de professores deve ser 

reflectida em relação a actuação dos mesmos como mediadores, já que são elos 

de ligação entre o museu e possíveis novos públicos cativos. 

A população brasileira apresenta baixos índices de participação em actividades 

culturais, muitas das cidades não possuem salas de cinema, de teatro, museus, 

etc.122 No entanto desenvolvem outros tipos de actividades culturais, normalmente 

ligadas ao folclore de cada região. 

Para que esta situação se modifique e ao mesmo tempo não se percam os 

costumes tradicionais e sim os valorize, o museu deve reconhecer seu potencial 

                                                            
121 MONTANER, 2003, p.151. 
122 Perfil dos Municípios Brasileiros. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2006. 
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como agente multiplicador de conhecimentos podendo então oferecer 

oportunidades de aprendizagem e entretenimento conforme os costumes da 

localidade em que se encontra inserido. A construção de uma cidadania 

consciente, consistente e capaz de enfrentar os desafios da vida contemporânea 

compõe-se em estabelecer novas relações com os públicos.  

A responsabilidade pela criação, implementação e 
avaliação da política e do plano de trabalho deverá ser 
atribuída a um profissional integrante da instância diretiva 
do museu. Ele(a) deverá ocupar uma posição que inclua 
responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos 
primordiais do museu e, idealmente, deverá ser um(a) 
especialista em educação em museus. 

(GREENHILL,  2001 p. 20) 
 

Sendo a educação uma das principais funções do museu deve ser pensada com 

responsabilidade. É muito importante ter profissionais especializados em cada 

uma das áreas do museu, no entanto o papel de maior importância atribuído a 

esses profissionais é o de desenvolver suas responsabilidades envolvendo todo o 

pessoal. Na área educativa do museu esta atitude é essencial, porque envolver 

todo o pessoal na discussão do papel educacional do mesmo faz com que seja 

reconhecida como fundamental a sua função educativa. 

Para que se atinja objectivos com responsabilidade, o profissional encarregado 

pela área educacional deve, juntamente com os funcionários e o público, propor 

uma política educacional, analisando e reavaliando os passos a serem dados, 

assim como reflectir sobre a realidade do próprio museu, sua dimensão, seus 

recursos financeiros, quantidade de funcionários, potenciais públicos, etc. 

O museu deve reconhecer seu potencial para oferecer experiências educacionais 

e culturais para todas as idades, habilidades e classes sociais. No entanto, 

estabelecer o público específico que pretende atingir com cada acção educacional 

tornará suas propostas mais afinadas às necessidades do mesmo.  

O planeamento de trabalho deve estar em conformidade com a missão, com a 

vocação e com a política educacional do museu, assim como com os conceitos 

nacionais de educação. Para a realização de um plano de trabalho devem ser 
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estabelecidas metas, recursos necessários (materiais, humanos e espaciais) e um 

cronograma dos passos a serem dados e prazos a atingir. 

No caso do museu de arte contemporânea de Rio Grande, iremos propor abaixo 

alguns aspectos a serem levados em consideração:  

Público-alvo: professores, educadores, estudantes de nível superior, público 

escolar, profissionais das mais diversas áreas e todo o público interessado.  

Áreas de actuação: educação artística, história da arte, arte contemporânea, 

património, educação ambiental, museologia, entre outras.  

Tipologia: cursos intensivos de fim-de-semana, pós-laboral, visitas guiadas em 

horários alternativos ao funcionamento do museu, saídas de campo, etc. 

Componentes: teórico prática, teórica, técnicas e experiencias artísticas. 

Objectivos: 

- Problematizar e redefinir o conceito de arte; 

- Contribuir para o conhecimento geral de movimentos artísticos da história da arte 

moderna e contemporânea; 

- Estimular e desenvolver o sentido de observação da arte contemporânea com 

vista a uma maior compreensão da mesma; 

- Estimular o conhecimento e a prática de técnicas artísticas; 

- Estimular e desenvolver a criatividade; 

- Perceber o significado de géneros artísticos e o contexto histórico em que 

nasceram; 

- Contribuir para o conhecimento e preservação do património cultural e natural; 

- Possibilitar o conhecimento da dinâmica do museu. 

Metodologia:  
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- Reflexão sobre os conteúdos abordados; 

- Diapositivos ilustrativos em powerpoint; 

- Utilização de música; 

- Apresentação de documentários; 

- Textos de apoio; 

- Observação de obras da colecção; 

- Diálogo; 

- Consulta de bibliografias; 

- Visitas guiadas; 

- Demonstração de diferentes técnicas; 

- Práticas individuais; 

- Saídas de Campo.  
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CONCLUSÃO 

 

[…] o museu é uma instituição ao serviço da sociedade da 
qual é parte integrante e que possui em si os elementos 
que lhe permitirem participar na formação da consciência 
das comunidades que serve, que o museu pode contribuir 
para levar essas comunidades a agir, situando a sua 
actividade no quadro histórico que permite esclarecer os 
problemas actuais […]    

(Declaração de Santiago, UNESCO/ICOM, 1972) 

Durante o último ano, período em que esta pesquisa foi realizada, pode-se 

perceber que nossa proposta foi se construindo para ir ao encontro da ideia de 

que um museu é pensado, idealizado para a sociedade a qual pertence, e que 

esta comunidade deve sentir-se parte integrante do museu. 

Vivemos em tempos de globalização, com o mundo ao alcance das mãos. Através 

da internet podemos com um click, na comodidade de nossas casas, visitar 

grande parte dos museus do mundo. Por esse motivo um museu tem de criar 

situações que levem o público a usufruí-lo, tem de renovar-se constantemente, 

tem de ser visto, vivido e principalmente, vivo. 

O conceito de museologia social traduz uma parte considerável do esforço de adequação 

das estruturas museológicas dos condicionalismos da sociedade contemporânea.123  

Foi constatado, ao longo deste projecto, através de levantamentos bibliográficos e 

entrevistas, que a cidade do Rio Grande tem potencial para a criação de um 

museu de arte contemporânea, e que a própria comunidade acredita que o 

município é deficiente no que diz respeito à cultura e à arte em geral. A opinião da 

comunidade foi extremamente relevante na etapa de construção do projecto 

museológico. 

A criação da proposta de projecto museológico para implementação do MAC – 

RG, Museu de Arte Contemporânea de Rio Grande, objectivou a criação de um 

                                                            
123 MOUTINHO, 1993, p. 05. 
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espaço de fruição, criação e discussão artística com enfoque principal nos 

públicos escolares, com o intuito de contribuir para a formação da consciência das 

comunidades, ou seja, fazer com que, através da arte, as pessoas reflictam sobre 

sua própria vida, para o espaço que habitam, para sua cidade, tornando-se, assim 

formadores de opinião e agentes na solução dos seus problemas comunitários.  

Parafraseando Judite Primo124, os novos museus assumem como factor decisivo, 

para plena execução de suas funções, a participação de sua comunidade, onde o 

património local passa a ser assumido como um bem local das comunidades, e 

que o mesmo torna-se um promotor dessas comunidades na tentativa de alcançar 

um desenvolvimento sustentado. 

Pode-se projectar também, através da presente pesquisa, os possíveis impactos 

sócio-económicos e sócio-ambientais que esta proposta poderá gerar no 

município e em sua comunidade:  

Impacto directo  

Levando em conta a implementação deste projecto que deverá contar com uma 

equipe multidisciplinar de especialistas, (no projecto arquitectónico e museológico, 

na criação do museu e seu desenvolvimento) pode-se prever que será uma fonte 

geradora de trabalho e renda temporária e permanente.  

Criado o museu com base no que aqui foi descrito, poderá vir a ser um 

mecanismo de envolvimento das organizações comunitárias e poderá alterar a 

visão de desesperança da população local em relação ao património 

arquitectónico, artístico, cultural e ambiental. Como forma de valorizar o património 

arquitectónico, por exemplo, o facto de não construir um novo prédio e sim 

recuperar e adequar um edifício de referência para a comunidade que se encontra 

abandonado, desagradável esteticamente e perigoso, poderá despertar um novo 

olhar sobre o património arquitectónico local. Com a recuperação deste edificado 

                                                            
124 Fonte: “Documentos Básicos de Museologia: principais conceitos” Artigo dos Cadernos de 
Sociomuseologia: (http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/) 
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virá também a complementação da já realizada revitalização de uma área de lazer 

bastante utilizada pelas famílias e jovens do município.  

Através do serviço educativo e de outras acções o museu proporcionará o 

envolvimento das entidades educacionais em um ambiente que valorizará a 

educação não formal e dinâmica. Sendo assim, desenvolvendo maior interesse 

patrimonial e ambiental, irá contribuir na multiplicação de agentes transformadores 

da realidade, diminuindo a degradação dos mesmos e despertando um novo olhar 

sobre a própria sociedade. Proporcionará também a troca de valores culturais 

importantes para o pensar contemporâneo, o que irá facilitar o acesso a 

informação, democratização do conhecimento e geração da interacção com outras 

áreas da cultura e do desenvolvimento social. 

O projecto poderá gerar esperança à comunidade artística, já que a cidade possui 

poucas alternativas para os profissionais das artes, tanto no que diz respeito a 

vida profissional quanto na divulgação das linguagens artísticas produzidas 

localmente. Neste espaço cultural estes profissionais poderão divulgar suas 

criações, aperfeiçoarem-se, desenvolver sua actividade profissional e manter 

contacto com o desenvolvimento da arte contemporânea.       

Impacto Indirecto 

Proporcionará o desenvolvimento de novas estratégias de turismo e de 

complemento económico e ambiental responsável, influenciando outras entidades 

museológicas e culturais (já que a cidade conta com um número significativo de 

museus e espaços culturais, mas que encontram-se estagnados e 

desactualizados).  

Gerar possíveis consumidores aos comerciantes presentes no entorno geográfico 

do edificado sem que necessite de uma publicidade própria, já que com o 

propósito de publicitar os serviços oferecidos pelo museu e a busca de público 

utilizador, o museu se encarregará de promover seu entorno. 
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É sabido que estes impactos dependem da gestão do museu e das actividades 

que ele poderá propor. No entanto acredita-se que possa desenvolver uma nova 

perspectiva sobre o desenvolvimento cultural na medida em que forem publicados 

estudos nestas áreas, tornando a própria utilização do local pela sociedade um 

resultado da aceitação e compreensão dos objectivos e impactos desenvolvidos 

pela criação de um local dinâmico e democrático. 

Após análise de várias componentes, históricas, políticas, culturais, estratégicas… 

na cidade do Rio Grande, pode-se concluir que a implementação do MAC – RG 

poderá vir a desempenhar um papel central na dinâmica cultural da cidade, 

requalificando a mesma, contribuindo à democratização da arte contemporânea, 

através de um projecto idealizado com e para a comunidade, cumprindo assim sua 

missão como instituição museológica.  
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