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A presente pesquisa visa compreender em que medida a criação do Museu de 
Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) 1, fundado em 1970, durante o Governo de 
Paulo Pimentel (1966-1971), desempenhou um papel relevante no projeto de 
modernização de Curitiba. Investigou-se como a imprensa curitibana divulgou a 
imagem do museu no momento de sua criação, bem como a fala do seu primeiro diretor, 
Fernando Pernetta Velloso. As propostas apresentadas pelo diretor que, ao longo de sua 
gestão (1970-1983), concedeu entrevistas para os jornais locais, foram comparadas com 
os debates, em voga naquele período, sobre Museologia no Brasil, com o intento de 
perceber se o discurso do diretor estava em concordância com as orientações 
museológicas do momento. Incorporamos, também, como fonte de análise, o discurso 
de inauguração da instituição, feito pelo Secretário de Educação e Cultura à época, 
Cândido Manuel Martins de Oliveira.2 

Partimos da compreensão de que o museu, de forma geral, oferece múltiplas 
possibilidades de análise sobre contextos históricos, grupos sociais e políticas culturais, 
afinal é constituído a partir de uma trama de tensões, narrativas, simbologias e 
representações, que o torna um elemento estratégico na edificação da identidade 
cultural, do patrimônio local e da produção de sentidos e conceitos.3 Tomá-lo, então, 
como objeto de estudo da História permite compreender o museu como instituição 
capaz de construir, expor e consolidar as relações sociais, identitárias e simbólicas de 
determinado lugar, uma vez que obedece ao contexto sociocultural e político e responde 
à dinâmica do campo de “produção simbólica” em que se situa. 

A reflexão acerca do museu conduz à discussão sobre patrimônio, o qual está 
profundamente relacionado às questões sobre identidade cultural, memória e cidadania. 
De acordo com a pesquisadora Françoise Choay4, a relação do patrimônio com o tempo 
vivido e com a memória, o torna dotado, essencialmente, de uma função antropológica, 
pois suscita a evocação de imagens do passado, cujos acontecimentos merecem ser 
preservados porque são significativos coletivamente. Em outras palavras, a memória 
preservada identifica um grupo, confere sentido ao seu passado e define os seus anseios 

                                                            
1 Sediado em uma edificação de estilo neoclássico, localizada à Rua Desembargador Westphalen, nº 16, 
no centro de Curitiba, tombada como patrimônio histórico da cidade desde 1978. O acervo do MAC-PR 
possui cerca de 1.550 obras, estando entre elas pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, fotografias, 
objetos, tapeçarias, colagens, instalações e vídeos, obras representativas da arte moderna e 
contemporânea. 
2 2 A documentação consultada encontra-se arquivada nos acervos do Setor de Pesquisa e Documentação 
do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e no Setor Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná. 
3 MORAES, Nilson Alves de. Museus e poder: enfrentamentos e incômodos de um pensar e fazer. In: O 
Caráter Político dos Museus. Organização de: Marcus Granato, Cláudia Penha dos Santos e Maria 
Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro. Rio de Janeiro: MAST, 2010. p. 22. 
4 CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: EDUNESP, 2001. 



para o futuro.5 É válido enfatizar que para entender um museu de arte contemporânea, 
como é o MAC-PR, sob a ótica histórica não é suficiente taxá-lo apenas por sua 
dimensão memorial, afinal sua natureza é a de experimentação e proposição de 
atividades didáticas não necessariamente relacionadas às narrativas do passado, mas 
conectadas ao presente e ao desejo de atualização. 

No que tange a articulação do patrimônio com a constituição de memórias e 
identidades, o antropólogo José Reginaldo Gonçalves6 esclarece que estas se constituem 
como propósito das narrativas do patrimônio cultural no Brasil, com a finalidade de 
promover a unificação da nação. Os intelectuais, ao definirem os elementos nacionais, o 
fazem com propósitos políticos bem definidos, que tem consequências em termos de 
práticas sociais e de “ação simbólica”. No âmbito dos discursos sobre patrimônio 
cultural, apropriar-se significa preservar e definir uma identidade, o que denota que um 
grupo se torna o que é na medida em que se apropria de seu patrimônio. Entendemos 
que o patrimônio extrapola sua definição como coleção de objetos, manifestações, 
edificações, pois seu sentido é dado pela construção de “imagens patrimoniais” 7, as 
quais são produzidas em consonância com orientações políticas, estéticas, 
historiográficas. Desta forma, contextualizar o patrimônio, inseri-lo nos processos 
sociais dos quais se nutre, aponta para a possibilidade de entendê-lo de acordo como 
cada grupo social se manifesta e expressa o que deseja estabelecer como perene.  

Néstor García Canclini8, ao estudar cultura, aponta que os problemas de 
investigação centrais não são mera e simplesmente culturais, mas são aqueles pelos 
quais a cultura se torna fundamental para entender as relações sociais, políticas, 
econômicas, sendo assim de suma importância o estudo do contexto social de produção 
artística e de seus meios de validação9. Conceitos presentes na obra de Pierre 
Bourdieu10, como o de capital - social, cultural, simbólico - podem ajudar a pensar o 
museu inserido na sociedade, pois desvelam estratégias de poder que estão presentes nas 
instituições. Outras considerações teóricas que sustentam este estudo são as de Renato 
Ortiz11 a respeito da modernidade, compreendida como um valor atrelado aos discursos 
oficiais do Estado e das elites e associada a valores como progresso e civilização. As 
teorias e conceitos dos referidos sociólogos certamente podem contribuir para o 
entendimento da fundamental relação da cultura, no caso, do museu com a sociedade e 
das relações de poder existentes, configurando uma forma interessante e produtiva de 
interpretar as fontes de pesquisa. 

                                                            
5 PAOLI, Maria Célia. Memória, História e Cidadania: o direito ao passado. In: SÃO PAULO (cidade). 
Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. O direito à 
memória: patrimônio histórico e cidadania. São Paulo: DPH, 1992. p. 25. 
6 GONÇALVES, José Reginaldo. A Retórica da Perda. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 
7 KERSTEN, Márcia Scholz de Andrade. Patrimônio cultural, a presentificação da história e da memória 
no Paraná. In: Ensaios de sociologia e história intelectual do Paraná/ José Eduardo Léon Szwako, 
Márcio de Oliveira (orgs). – Curitiba: Ed. UFPR, 2009. 
8 CANCLINI, N. G. A produção simbólica: teoria e metodologia em sociologia da arte. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 
9 Entende-se como meios de validação da produção artística: o conjunto de indivíduos – artistas, críticos, 
professores de arte – e instituições – escolas de arte, galerias, museus - responsáveis pela produção, 
difusão e consumo de objetos e eventos artísticos e, também, pela definição dos padrões e limites da arte 
de toda uma sociedade, ao longo de um período histórico. Cf.: BULHÕES, Maria Amélia. Participação e 
distinção: artes plásticas no Brasil, anos 60-70. Tese de Doutorado em História. USP, São Paulo, 1990. 
10 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005.  
11 ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira:  cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: 
Brasiliense, 1988. 



A partir do exposto acima, propusemos, então, uma revisão bibliográfica acerca 
da História da Arte no Paraná e da modernização do Estado, desde 1950. A formação do 
MAC-PR, em 1970, está profundamente relacionada ao ideário político da época de 
modernização do Estado e à articulação de alguns artistas locais para a criação de um 
museu de arte na cidade, que apresentasse o que estava sendo produzido em termos de 
artes visuais no Paraná e que estimulasse a produção artística local, renovada e com 
uma linguagem moderna. 

A partir anos 1950, o Paraná se encontrava, no âmbito da política, em um clima 
de otimismo, sendo que o Governador Bento Munhoz (1951-1955), destacava a 
modernização local, associada à ideia de prosperidade, capaz de ‘libertar o Paraná do 
provinciano’12. O rompimento com as barreiras do atraso e a sociedade industrial 
passam a significar o progresso e a civilização. No entanto, no campo das artes plásticas 
predominava um caráter fortemente conservador, apesar do ambiente intelectual 
renovado e animado pelo sentimento desenvolvimentista do período. A pretendida 
imagem política de ‘renovação’ não foi facilmente acompanhada pela concordância com 
os modos modernos de expressão artística, que fugiam à estética e composição de 
caráter academicista, afinal as artes plásticas dependiam da burguesia abastada, a qual 
se mantinha muito ligada a valores conservadores. Nesta conjuntura de modernização 
econômica, social e política, começava-se a delinear como caminho possível a ruptura 
com o conservadorismo cultural e aceitação de uma produção artística e intelectual 
moderna13. A história da arte paranaense, naquele momento, foi marcada pelo 
antagonismo entre “antigos” e “modernos” 14, sendo que os artistas mais abertos às 
tendências e linguagens artísticas atualizadas promoviam encontros isolados e 
independentes para a discussão15. Tal processo de contestação foi caracterizado, 
posteriormente, como “Movimento de Renovação das Artes Plásticas no Paraná” 16, que 
permitiu a abertura de discussões referentes à arte de vanguarda, aproximou os 
movimentos artísticos internacionais dos artistas paranaenses e, tornou viável a pesquisa 
de arte não-acadêmica. 

É no início dos anos 1960, na gestão do Governador Ney Braga (1961-1965), 
momento em que se intensifica o projeto de fomento ao desenvolvimento paranaense,17 

                                                            
12 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Escolhas abstratas – arte e política no Paraná. Dissertação de 
Mestrado em História. UFPR, Curitiba, 2002. p. 3-4. 
13 É válido mencionar que a Revista Joaquim, publicada entre 1946 e 1948, já havia contestado, na década 
anterior, o atraso da arte paranaense. Cf.: OLIVEIRA, Luiz Claudio Soares de. Dalton Trevisan (en) 
contra o Paranismo. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 
14FREITAS, Artur. A consolidação do moderno na história da arte do Paraná. Revista de História 
Regional. Ponta Grossa, n.8, inverno de 2003. 
15 Artistas como Fernando Velloso, Loio-Pérsio, Nilo Pevidi, Paulo Gnecco, Violeta Franco, Alcy Xavier, 
Ennio Marques Ferreira, circulavam por ambientes como a Galeria Cocaco (1955),  que desempenha 
papel importante ao realizar mostras e exposições num momento em que os museus ainda eram 
inexistentes. Outros espaços e movimentos que também serviram de aglutinadores e organizadores de 
grupos que pretendiam mudar o panorama artístico foram o Círculo de Artes Plásticas (1958), a 
Garaginha da Violeta Franco e o Salão dos Pré-julgados (1957). Cf.: BINI, Fernando. Arte paranaense: 
movimento de renovação. Curitiba: Galeria da Caixa Econômica Federal, 06 a 30 nov. 1998. Catálogo 
de exposição. 
16 A expressão foi cunhada pela Historiadora da Arte Adalice Araújo, sendo bastante utilizada por outros 
pesquisadores para caracterizar o processo de transformação da arte local. Cf.: ARAÚJO, Adalice Maria 
de. Arte paranaense moderna e contemporânea: em questão 3000 anos de arte paranaense. Tese 
(concurso de livre docência) – Setor de Ciências Humanas Letras e Artes, UFPR, Curitiba, 1974. 
17 MAGALHÃES FILHO, Francisco de B. B. Da construção ao desmache: análise do projeto de 
desenvolvimento paranaense. Tese de Doutorado em Sociologia. USP, São Paulo, 1999. 



que Ennio Marques Ferreira, fundador da Galeria Cocaco e o artista Fernando Velloso 
são indicados para o Departamento de Cultura. A inserção destes intelectuais com ideais 
modernizantes define a tendência da nova gestão da política cultural do Paraná. Os 
novos dirigentes culturais almejavam colocar a produção local em contato com o que se 
fazia nos principais centros artísticos de vanguarda do país e articular meios de 
validação para a produção artística local.18 Segundo Fernando Velloso, o Paraná, até 
então, era carente de um “meio”, que além de fomentar as discussões, produzisse as 
condições para a execução de obras de arte de qualidade compatível com a produção 
dos grandes centros da cultura artística19. É por meio da renovação dos funcionários da 
burocracia cultural, representada pelos críticos e artistas com fortes laços com as 
camadas dirigentes do Estado, que foi possível criar condições para que as formas não 
acadêmicas de produção artística se tornassem visíveis por meio dos grandes 
mecanismos oficiais de validação, ou seja, pelo museu. 

Em 1970, no Governo de Paulo Pimentel (1966-1971), o MAC-PR foi fundado, 
justamente no momento em que estava se processando a inserção de uma linguagem 
contemporânea na arte visual local e também momento em que uma ideologia 
modernizante era defendida por gestores culturais. 

O desenvolvimento das instituições culturais e da máquina burocrática do Paraná 
estava em consonância com um processo mais amplo relacionado às transformações dos 
projetos políticos dos grupos dirigentes, interessados numa imagem de progresso e 
desenvolvimento da sociedade como um todo. A constituição de um museu de arte no 
Paraná está relacionada ao entendimento de como as formas modernas de expressão 
artística articulavam com os interesses gerais do campo político e social. Ou seja, os 
governantes e/ou detentores de poder ou “capital” – seja cultural, econômico ou político 
-, mostraram-se interessados na elaboração de uma imagem renovadora a partir do 
incentivo à criação do MAC-PR. Observa-se, por meio das fontes, como o discurso 
oficial do Secretário de Educação e Cultura,20 na inauguração do museu, e as notícias de 
jornal analisadas que, no cenário de modernização econômica e política do Paraná, há a 
necessidade de investimentos e discursos de teor simbólico, relacionados à cultura e 
educação. Deve-se ponderar que a produção cultural sempre esteve entre os elementos 
que colaboram para a reprodução de ideias com o fim de manter determinada ideologia 
e, é tradicionalmente patrocinada pelos grupos detentores de poder para a irradiação de 
seu ideário.  

Constatamos, por meio das fontes de pesquisa, que o discurso de Fernando 
Velloso é fortemente marcado pela orientação museológica que defende o “museu 
vivo”21, dinâmico, no sentido de combater a perspectiva de museu como um lugar 
“sacralizado” e “sarcófago do passado” - de acordo com as palavras do próprio 

                                                            
18 CAMARGO, ... Op. Cit., p. 75-81. 
19PARANÁ, MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA. Centro de Pesquisa. Pasta Fernando Velloso. 
Depoimento de Fernando Velloso para o MAC-PR. 07 de dezembro de 1988. 
20 PARANÁ, MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA. Centro de Pesquisa. Pasta Histórico do MAC-
PR. Discurso do Secretário de Educação e Cultura Cândido Manual Martins de Oliveira. 27 de 
junho de 1974. 
21 A expressão “museu vivo” implica na ideia de formar e dialogar com o público, conquistá-lo por meio 
de atividades culturais para além do que era considerada tarefa museológica, segundo o jargão utilizado 
em museus como o Museu de Arte de São Paulo, à época de sua fundação, em fins dos anos 1940. A 
fonte de tais princípios é o Museu de Arte Moderna de Nova York, fundado em 1929, cuja proposta era o 
dinamismo em suas ações. Cf.: LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus Acolhem Moderno. São 
Paulo: EDUSP, 1999. 



diretor22. O panorama museológico internacional, ao longo dos anos 1970, compunha-
se de ideias de uma museologia ativa, participativa e democrática, elencando-se como 
desafio refletir e agir sobre o patrimônio, considerando o museu como agente de 
mediação entre o patrimônio e o público. Era preciso reinventar a instituição museu, 
criticada, pelos museólogos, por seu caráter rígido, estático e elitista. Velloso incitou o 
debate sobre a questão da profissionalização do museólogo e da importância de um 
profissional deste integrado ao ambiente do MAC-PR. É adequado destacar que ele, na 
década de 1970, foi diretor da Associação Brasileira dos Museus de Arte (AMAB) 23, 
portanto, estava a par do que se discutia em termos de inovação e acontecimentos nos 
museus de arte brasileiros.  Destacou-se, ao longo de sua gestão, um tema tratado como 
prioritário, que foi o de implementar um Setor de Pesquisa e Documentação, chamado 
por Velloso como “coração do museu”24, sendo um espaço de preservação da memória 
das exposições, eventos e artistas que passassem pela instituição, constituindo-se, assim, 
de um acervo à disposição dos pesquisadores. Em sua fala, o diretor aponta que a 
integração entre a comunidade acadêmica e o museu era ausente, no entanto, necessária, 
visto que poderia haver uma simbiose interessante e produtiva. 

Constatou-se que o discurso do diretor quanto ao perfil do museu afinava-se com 
os deba

Concluímos que o MAC-PR originou-se em um contexto político e cultural 
propíci

                                                           

tes sobre Museologia naquela década, os quais apontavam como alternativa para 
a manutenção e pertinência dos museus na sociedade contemporânea, sua atualização e 
entendimento do espaço como um fórum de debate, promotor de um enlace entre a 
cultura e o grande público. As tentativas de caracterizar a instituição museal como 
espaço didático e simbolicamente acessível a todos não se configuraram plenamente ao 
longo da gestão, segundo Velloso25, pela defasagem de acervo, que ainda estava se 
constituindo, pela falta de incentivo financeiro para a aquisição de novas obras e 
ausência de verbas e possibilidades para promover uma visão abrangente da arte 
brasileira, por meio de exposições. O grande público não se envolveu com o MAC-PR 
devido, também, à novidade do museu na sociedade curitibana dos idos de 1970 e a 
estranheza em relação às obras expostas.  

o para a instauração de um museu de arte, tornando-se possível devido ao 
ingresso de artistas e intelectuais com tendências modernizantes na burocracia político-
cultural. A inauguração da instituição foi apresentada na imprensa curitibana, como um 
ato político de incentivo à modernização cultural da cidade, no sentido de colocá-la par 
e passo com os demais centros culturais do Brasil. Entendemos que todo o processo de 
modernização cultural ocupava um lugar importante nos projetos de modernização 
defendidos pelas elites dirigentes em Curitiba. No entanto, contraditoriamente, houve 
dificuldades na promoção das atividades no museu, tendo em vista a ausência de uma 
sede definitiva, conquistada somente em 1974 e, também de verbas que pudessem 
contribuir de fato para o desenvolvimento cultural. 

 

 
22 PARANÁ, BIBLIOTECA PÚBLICA DO. Setor Paranaense. Pasta MAC-PR. GEMAEL, Rosirene. No 
Museu de Arte Contemporânea. Sem referência. 11 de agosto de 1974. 
23 Informação disponível em: < http://www.mac.pr.gov.br/>.  
24 PARANÁ, BIBLIOTECA PÚBLICA DO. Setor Paranaense. Pasta MAC-PR. Quinhentos mil cruzeiros 
em arte. Sem referência. 1974. 
25 PARANÁ, MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA. Centro de Pesquisa. Pasta Fernando Velloso. 
Depoimento de Fernando Velloso para o MAC-PR. 07 de dezembro de 1988. 


