
TERESINHA SUELI FRANZ

REVELANDO O MUSEU VICTOR MEIRELLES 

RUMO À DESCOBERTA DO SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO 

E À EDUCAÇÃO EM ARTES VISUAIS EM FLORIANÓPOLIS

Dissertação apresentada como requisito 
parcial à obtenção do grau de Mestre, Curso 
de Pós-Graduação em Educação, Setor de 
Educação da Universidade Federal do 
Paraná.
Orientadora: ProP. Dr3. Natalice de Jesus 
Rodrigues Giovannoni

CURITIBA

1996



TERESINHA SUELI FRANZ

REVELANDO O MUSEU VICTOR MEIRELLES 

RUMO À DESCOBERTA DO SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO 

E À EDUCAÇÃO EM ARTES VISUAIS EM FLORIANÓPOLIS

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre, Curso de Pós-Graduação em Educação, Setor de 
Educação da Universidade Federal do Paraná, pela Comissão 
formada pelos professores:

Orientadora: Prof. Dr3. Natalice de Jesus Rodrigues Giovannoni 

Prof. Dr. José Alberto Pedra (Examinador)

Prof. Fernando Antonio Fontoura Bini (Examinador)

Curitiba, 04 de novembro de 1996



É o recebedor que transforma a obra, até 
então mero artefato, em objeto estético, ao 
decodificar os significados transmitidos por 
ela. Em outras palavras, a obra de arte é um 
signo, porque a significação é um aspecto 
fundamental de sua natureza, mas ela só se 
concretiza quando percebida por uma 
consciência, a do sujeito estético.

Regina Zelberman
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RESUMO

O presente estudo tem como principal meta iniciar as reflexões em tomo do 

potencial pedagógico do Museu Victor Meirelles e do seu acervo rumo à 

democratização cultural e artística e à educação em artes visuais em Florianópolis.

Os problemas que envolvem a utilização dos acervos artísticos na educação, vão 

desde a falta de propostas pedagógicas atualizadas até a formação deficiente dos 

educadores encarregados da complexa tarefa de educar o público escolar para a 

compreensão das artes visuais. Essas questões são aqui consideradas na tentativa de 

levantar reflexões, numa época em que, devido às mudanças metodológicas no ensino 

da arte, vemos a crescente utilização dos acervos artísticos como objeto de estudos na 

educação formal.

Para aproximar as discussões do contexto em que se insere a presente 

investigação, foi escolhido para este estudo o Museu Victor Meirelles, cujo acervo de 

63 obras de arte, história e importância do artista são praticamente ignorados pela 

comunidade local.

Victor Meirelles de Lima, considerado o maior pintor brasileiro do século XIX, 

nasceu em Desterro, atual Florianópolis, a 18 de agosto de 1832. A casa onde nasceu 

foi transformada no museu que leva seu nome, em 1952, tendo passado por décadas ao 

descaso. Desde 1994, o museu vem passando por significativo processo de 

revitalização em que são incluídos programas educativos com escolares locais. Com a 

intenção de diminuir o distanciamento entre o público e esse museu e para que os 

escolares possam ter melhor acesso ao seu potencial pedagógico, são revelados nessa 

pesquisa: a composição do seu acervo, os aspectos relevantes de sua história e os 

programas educativos que desenvolve. Por fim, são feitas sugestões para tomar esse 

museu num significativo local de pesquisa de arte, e de como utilizar o museu e o seu 

acervo, estabelecendo relações com a cidade onde se insere, de modo a trazer a arte 

mais perto do cotidiano dos escolares de Florianópolis.



ABSTRACT

The chief objective of this study is reflect on the educational potential of the 

“Museu Victor Meirelles” and its collection, in terms of cultural and artistic 

democratization and visual art education in Florianópolis.

The problems involving the utilization of art collections in education goes from 

the lack of up-to-date teaching proposals to the deficient background of educators 

faced with the complex task of educating the school public to understand the visual 

arts. These issues are considered here in an attempt to stimulate reflection at a time 

when, due to methodological changes in the teaching of art, we see the increasing use 

of art collections as objects of study in formal education.

In order to bring the discussions on this subject into the local context, the Victor 

Meirelles Museum was chosen, which, although it contains a collection of 63 works of 

art, the history and importance of the artist are hardly known to the local community.

Victor Meirelles de Lima, considered the greatest Brazilian painter of the 

nineteenth century, was bom in Desterro, now known as Florianópolis, on August 18, 

1832. The house where he was bom was transformed into the museum that bears his 

name in 1952, and since then has been neglected for decades. Since 1994, the museum 

has been undergoing a significant revitalization process, which includes educational 

programs with local school children. In order to bring the public closer to this museum, 

and to provide students with a better access to the its pedagogic potential, our research 

shows the composition of the collection, the relevant aspects of its history and the 

educational programs it develops. Finally, suggestions are made for making the 

museum a significant place for art research, and for ways of utilizating the museum 

and its collection, relating it to the city where it is situated, so as to bring art nearer to 

the daily life of school children in Florianópolis.
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1. INTRODUÇÃO

A curiosidade a respeito do tema escolhido para esta pesquisa é decorrente da 

prática direta de vinte anos de ensino e aprendizagem da arte: dez desses dedicados à 

educação formal em escolas do Ensino Fundamental; e outros dez, a vivências arte- 

educativas em educação informal no Museu de Arte de Santa Catarina - MASC e 

Centro Integrado de Cultura - CIC, em Florianópolis.

O contato com os dois contextos, escola e museu, e o crescente interesse pela 

utilização dos acervos artísticos na educação em artes visuais, foram decisivos para o 

encontro deste estudo. Seu principal objetivo é iniciar as reflexões em tomo do 

potencial pedagógico do Museu Victor Meirelles e de seu acervo rumo à 

democratização cultural e artística e à educação escolar em artes visuais em 

Florianópolis.

Em um antigo sobrado de características coloniais do final do século XVIII, 

bem no centro da cidade de Nossa Senhora do Desterro (hoje Florianópolis), nasceu, a 

18 de agosto de 1832, Victor Meirelles de Lima, uma das maiores expressões da Arte 

Brasileira de todos os tempos. Em 1950, o edifício foi tombado pela Subsecretária de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (hoje chamado de IPHAN - 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), criado em 1936 por projeto de 

Mário de Andrade e oficializado em 1937. O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

é o “conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.”
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(LEMOS, 1985, p. 43)

Em 1952, o edifício tombado foi transformado em museu, cujo acervo é 

formado de 63 significativas obras (da vasta produção artística de Victor Meirelles), 

que bem espelham a trajetória e toda a evolução de um grande artista. Entre as obras 

do seu acervo, encontramos desde as que mostram aspectos da sua cidade natal, Nossa 

Senhora do Desterro, trazendo importantes referências da então Vila, nos meados do 

século passado, até os “estudos” para temas históricos, como: A Primeira Missa no 

Brasil, Combate Naval do Riachuelo, Passagem do Humaitá e Batalha dos Guararapes. 

O museu - que já  passou por sérios problemas de distanciamento total do público, 

tendo muitas vezes fechado suas portas - hoje passa por uma fase de transformação 

conceituai e estrutural, num esforço conjunto de entidades federais, estaduais, 

municipais e empresariais, com o objetivo principal de revalorizar o maior artista 

catarinense, símbolo consagrado das artes visuais. Conta atualmente com um programa 

permanente de exposições de obras do acervo (em sistema de rodízio), desenvolvendo 

pela primeira vez em toda a sua história um programa permanente de ação educativa.

O referido programa, que é conduzido por arte-educadores, oferece visitas 

monitoradas com hora previamente marcada, para grupos de estudantes e professores 

de escolas públicas e particulares. Desde final de 1994, desenvolve um projeto 

específico Museu vai a Escola/Escola vai ao Museu, realizado com a rede municipal de 

ensino, que busca, conforme consta no catálogo do próprio museu, “a democratização 

do bem cultural e oportunizando o acesso ao patrimônio histórico, artístico e cultural, 

para que professores e alunos possam construir conhecimentos em arte tendo como 

referência as obras do artista Victor Meirelles.” (Informativo Museu Victor Meirelles,
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1995)

Apesar dessa nova face que o museu ostenta hoje e de enfim desenvolver um 

programa educacional especificamente voltado para escolares, o Museu Victor 

Meirelles e o artista continuam pouco conhecidos pela comunidade escolar. A 

composição do seu acervo, bem como particularidades importantes sobre sua história, 

continuam no arquivo do IPHAN- 11a Coordenadoria (órgão local responsável pelo 

museu), longe do conhecimento da comunidade escolar. Apesar de seus 44 anos de 

existência, até o momento ainda não foram feitos impressos, como livros ou catálogos, 

com a divulgação completa do seu pequeno acervo e da história do museu.

A presente pesquisa pretende revelar aspectos significativos da história desse 

museu, mostrar a composição do seu acervo, chamar a atenção para a importância do 

artista e divulgar seus projetos educativos. Isso possivelmente auxiliará para que esse 

museu se tome mais conhecido dos arte-educadores locais e quem sabe contribuirá 

para iniciar a mobilização e reflexão em tomo do seu potencial pedagógico.

O problema específico será visto à luz de teorias sobre arte-educação em 

museus, levando em consideração a consciência do carácter educativo desses e 

principalmente a responsabilidade dos museus em relação à democratização cultural e 

artística e à educação escolar em arte.

Essa investigação não se propõe a esgotar o assunto, mas apenas a iniciar a 

reflexão em tomo do potencial pedagógico do Museu Victor Meirelles e do seu acervo. 

Outros estudos serão necessários em busca da interpretação e compreensão do acervo 

desse museu em confronto com o restante da vasta obra de Victor Meirelles e de sua 

importância dentro da História da Arte Brasileira.
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A presente pesquisa visa, ainda chamar a atenção para as atividades 

pedagógicas em tomo de obras de arte e para a importância dessas atividades no atual 

ensino formal, tanto no que diz respeito às mudanças metodológicas no ensino da arte, 

quanto à criação de uma escola mais progressista - que veja na arte um objeto de 

conhecimento, que possa ser apropriado pela educação, a fim de redemocratizar o 

acesso ao Patrimônio Cultural e Artístico da Humanidade.

Este estudo pretende apresentar, no final, algumas sugestões de como utilizar o 

museu e seu acervo, estabelecendo relações com a cidade onde se insere. Tais 

sugestões, se levadas a cabo, poderiam contribuir para tomar o Museu Victor Meirelles 

um importante local de pesquisa e compreensão da arte.
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Para revelar o Museu Victor Meirelles rumo à descoberta de seu potencial 

pedagógico e à educação em artes visuais em Florianópolis, um longo caminho foi 

percorrido.

Como esse museu (apesar de sua já  declarada importância) é ainda pouco 

conhecido por não possuir publicações que revelem sua história e seu acervo, chegou- 

se à conclusão de que a presente investigação apenas iniciará as reflexões em tomo do 

assunto. Desta forma, para começarmos a pensar o seu potencial pedagógico, elegemos 

e priorizamos três aspectos principais em nossa investigação:

1) a relação completa do acervo do museu (63 obras);

2) aspectos relevantes da história do museu;

3) programas educativos que desenvolve.

Pesquisamos o Io e o 2° itens diretamente no IPHAN - 11a Coordenadoria, 

órgão responsável pelo museu em Florianópolis. Nesse órgão, fomos auxiliados por 

Lourdes Rossetto, funcionária do IPHAN, responsável pelo museu. O acervo está 

devidamente fotografado e catalogado em fichas próprias, de acordo com as regras da 

museologia, guardadas em arquivo do IPHAN. Pesquisamos a relação desse acervo e 

as informações sobre a história do museu, principalmente as que dizem respeito aos 

tempos de sua criação, diretamente em documentos (como relatórios, fichas, cartas e 

notícias de jornal) no arquivo do IPHAN.

O Setor de Santa Catarina da Biblioteca Pública do Estado também foi 

consultado por nós a respeito da história do Museu Victor Meirelles.
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Na pesquisa dessa história, nossa preocupação foi com a busca dos dados mais 

distantes no tempo, sempre com a intenção primeira de despertar o interesse da 

comunidade escolar local para o museu em questão.

Já que o objetivo central deste estudo é a descoberta do potencial pedagógico do 

museu, levantamos os aspectos que o colocam como instituição de carácter educativo 

cultural. Para compreender melhor essas questões, durante o segundo semestre de 1995 

e no decorrer dos primeiros meses do corrente ano, realizamos visitas ao Museu Victor 

Meirelles. Nesses encontros com Lena Peixer, arte-educadora do museu, buscamos 

encontrar subsídios relevantes para iniciar a pensar os serviços educativos que o museu 

desenvolve. Nessa perspectiva priorizamos:

-  o conhecimento dos programas educativos que o museu desenvolve;

-  o conhecimento das dificuldades encontradas pelo museu na execução dos 

programas educativos, como deficiências físicas, materiais e de pessoal.

No início, pretendíamos realizar com essa investigação uma ampla observação 

das visitas de escolares no museu. Assim como analisar metodologias de leitura de 

obras e outros aspectos didático-pedagógicos dessas visitas. Porém, no decorrer da 

pesquisa deixamos esses aspectos para serem realizados em estudos posteriores. 

Obtivemos assim a simplificação da presente investigação.

Para possibilitar uma compreensão maior das questões que envolvem a 

utilização de acervos artísticos na educação, já  que o objeto de investigação é o 

potencial pedagógico de um acervo artístico, realizamos uma ampla pesquisa 

bibliográfica. Essa pesquisa estendeu-se durante todo o período do mestrado, isto é, de 

agosto de 1994 a outubro de 1996.
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Como o material bibliográfico sobre arte-educação em museus de arte 

brasileiros é escasso, para não dizer inexistente, foi necessário acharmos outro 

caminho para buscar as informações: Tivemos que entrar em contato com arte- 

educadores dos principais museus de arte brasileiros. Esses contatos foram feitos 

pessoalmente, por telefone ou pela troca de correspondência. Entre os museus 

consultados estão:

-  Museu Nàcional de Belas Artes - RJ,

-  Museu Lasar Segall - SP;

-  Museu de Arte Contemporânea - USP - SP;

-  Pinacoteca do Estado - SP;

-  Museu de Arte de São Paulo - MASP;

-  Museu Alfredo Andersen - Curitiba - PR;

-  Museu de Arte Contemporânea - Curitiba - PR.

Nessas instituições, o contato foi realizado por meio dos setores encarregados 

das atividades educativas. Os subsídios fornecidos pelos arte-educadores que atuam 

nesses museus substituíram, em parte, a ausência de bibliografia especializada em arte- 

educação em museus no Brasil.

Por último, gostaríamos de lembrar que as experiências acumuladas nos 20 anos 

de práticas arte-educativas em escolas e museus de Florianópolis também serviram de 

importante referencial teórico/prático na realização da presente investigação.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

PENSANDO A UTILIZAÇÃO DOS ACERVOS ARTÍSTICOS NA EDUCAÇÃO DAS
ARTES VISUAIS E VICTOR MEIRELLES DE LIMA - VIDA E OBRA

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS - A ARTE-EDUCAÇÃO EM
MUSEUS DE ARTE

Historicamente, é a partir da Revolução Francesa1 que surge o que se pode 

chamar de a primeira grande revolução museológica. Segundo RICO, (1994, p. 136) 

foi nessa época que se passou: “da arte para poucos à arte para todos” . Os museus 

começam então a serem vistos como uma instituição de acesso público. Antecede esse 

momento a secular mania de colecionar do homem, a guarda de tesouros com fms 

religiosos, e o desfrute privado de bens artísticos por monarcas, mecenas e elites 

governantes.

A museologia tem percorrido (e ainda tem a percorrer) longo caminho desde a 

Revolução Francesa e suas idéias de Socialização da Arte e da Cultura, para cumprir 

seu propósito de tirar a arte das mãos de uma pequena e privilegiada minoria, como 

pretendiam os ideários daquela revolução.

Com a desmistificação do carácter elitista da arte, foi necessária uma segunda 

revolução, de cunho mais formativo e didático, que passou de uma arte considerada 

mítica, para uma arte formativa. Nessa perspectiva, não bastava apenas permitir a 

entrada do povo nos museus (templos), assim como eles se apresentavam antes da

1 A Revolução Francesa de 1789, considerada por muitos como a maior revolução burguesa do século 
XVIII, aniquilou o absolutismo, o mercantilismo, os resquícios feudais na França e criou as bases para a 
instalação das monarquias liberais.
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Revolução Francesa, eram preciso mudanças, desde conceituais a estruturais. Nesse

período, os museus americanos se sobressaem; como destaca RICO (1994, p. 136):

“Departamentos didáticos, passaram a fazer parte, em algumas décadas, em todos os

museus americanos, com programas, catálogos, cursos de caráter explicativo e

educacional. As escolas de arte surgiram rapidamente, com concepções evidentemente

mais avançadas que as européias, estando em conexão com universidades e museus.”

(Traduzido pela autora da presente investigação).

A Dr3. Ana Mae Barbosa, arte-educadora brasileira, ex-diretora do Museu de

Arte Contemporânea de São Paulo e que muito contribuiu para os avanços nas áreas da

arte-educação em museus, diz que:

O primeiro museu a criar a função de arte-educador foi o Victoria and Albert Museum, 
em 1852. Acoplado a uma escola de Artes Industriais a South Kensington School, 
neste Museu as Artes Menores tinham tanta importância quanto Artes Maiores; 
Curadores conservadores e Arte-educadores eram igualmente considerados [...] Já nos 
Estados Unidos, a introdução da Arte-educação nos Museus, em 1872, no 
Metropolitan de Nova York e , em 1876, no Museu de Belas Artes de Boston, 
estabeleceu o ensino da arte e a apreciação artística como periféricos, algo à parte do 
funcionamento do museu. No novo mundo é somente no século XX que a função 
educacional do museu começa a ser colocada no mesmo grau de importância que a 
função de preservação e exibição de obras de arte. O Cleveland Museum em 1915, e o 
Museu de Toledo, em 1903, dão início ao seu programa educacional, mesmo antes de 
que tivessem a coleção organizada e um prédio próprio. (BARBOSA 1991, pp. 84 e 
85)

Nessa mesma obra a autora segue dizendo que foi com o advento da arte 

moderna que os museus dos Estados Unidos passaram a constituir vanguarda na arte- 

educação em museus em relação ao ensino formal da arte.

Com o objetivo didático de levar a compreensão da arte moderna e 

influenciados pelas idéias de John Dewey, os museus americanos partem em busca de 

um público novo: os trabalhadores das fábricas e as gerações de jovens. Segundo a Dr3.
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Ana Mae em (BARBOSA, 1991, p. 85), a introdução da Arte Moderna tomou 

necessário um trabalho renovador em relação às escolas e universidades. Por isso, a 

partir do advento da Arte Modema, os museus nos Estados Unidos passaram a 

constituir a vanguarda do ensino da arte. O “MOMA” (Museu de Arte Modema de 

Nova York - 1929) e o Museu de Cleveland são os pioneiros da Modema Arte- 

educação.

No Brasil, a arte-educação em museus foi improvisada, com raras exceções até 

o final dos anos 70. Nesse período, os serviços de arte-educação estavam atrelados às 

influências do ideário da livre expressão vindas ao Brasil pelo inglês Herbert Read e 

disseminadas pelas “Escolinhas de Arte do Brasil”, de Augusto Rodrigues desde 1948. 

Nos principais centros culturais do país é durante os anos 80 que se inicia uma 

mudança de postura no enfoque metodológico dessas práticas. Até então as escolas 

pouco se preocupavam em levar seus alunos para os museus, uma vez que se 

acreditava que essas apreciações poderiam interferir na “inocente e espontânea” 

criação infantil.

Em 1982, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, por meio de sua 

Coordenadoria de Educação, já  desenvolvia projetos educativos que iam além da visita 

guiada tradicional. Como exemplo, temos o projeto “Vilma viu o Victor” desenvolvido 

com o acervo de obras de Victor Meirelles, que incluía a apreciação estética e a 

releitura de obras de arte.

Em 1986, o então Serviço Educativo do Museu Lasar Segall - SP, criado no ano 

anterior e regido sob os princípios da Educação Patrimonial - cujo ensino era centrado 

no objeto como fonte primária do processo educativo - desenvolveu um projeto piloto
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denominado “A Criança vê Segall”, no qual também começa a aparecer uma

preocupação com a apreciação estética mais participativa, incluindo a releitura cênica e

plástica (os termos leitura e releitura estão sendo revistos pela arte-educação).

A revisão dos pressupostos teóricos do ensino da arte que vinham sendo

discutidos nos EUA e na Inglaterra durante os anos 70, começa a chamar a atenção dos

brasileiros na segunda metade da década de 80.

A partir de 1987, passa a ser sistematizada a “Metodologia Triangular” no

Ensino da Arte no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, sob a direção da Dr3.

Ana Mae Barbosa. Abordagem epistemológica do ensino e aprendizagem da arte, “foi

denominada Metodologia Triangular por envolver três vertentes: o fazer artístico, a

leitura da imagem e a história da arte”. (PILLAR e VIEIRA, 1992 p.05)

Esta proposta metodológica é uma adaptação do que já vinha acontecendo nos EUA e 
na Inglaterra, a D.B.A.E. “Discipline Based Art Education” (Ensino da Arte Baseado 
em Disciplinas). Esta abordagem tem sido difundida pela fundação norte-americana 
“Getty Center for Education in the Arts”, que considera que o ensino da arte deve estar 
centrado nas disciplinas de história da arte, estética, crítica e produção, a fim de 
melhorar a qualidade e o status da arte-educação, particularmente das artes visuais, no 
ensino pré-escolar de 1° e 2° graus. De acordo com John Swift, um de seus 
idealizadores, o D.B.A.E. tem o largo propósito de encorajar o ensino da arte, 
preparando jovens para criar, compreender, experimentar e julgar trabalhos de arte, a 
nova ênfase tem sido dada mais na natureza da arte, do que à natureza do aprendiz. 
(1967, 1992) - Museu Lasar Segall, 25 anos, Histórico, Análises e Perspectivas, 1992, 
P 131)

PILLAR e VIEIRA, na obra O vídeo e a Metodologia Triangular (1992, p. 4)

citam um dos principais idealizadores do DBAE para explicar essa questão:

Elliot Eisner diz que a Arte-Educação como Disciplina (DBAE) não dá uma receita 
padrão para o sucesso [...] Ela é um conjunto de recursos desenvolvidos a partir de 
convicções, teorias e fatos sobre como as crianças aprendem, o que é importante 
ensinar e como o respectivo conteúdo pode ser organizado.
Para passar a ocupar um lugar mais central num currículo escolar equilibrado, as artes 
necessitam de conteúdo próprio e substancial. Este conteúdo deve estar baseado num 
conhecimento teórico integrado e sadio e na prática adquirida por meio das quatro 
disciplinas básicas das artes.
Eisner diz que as quatro disciplinas básicas do DBAE correspondem as quatro coisas 
principais que as pessoas fazem com a arte. Elas a fazem. Elas a olham. Elas entendem
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o lugar da arte na cultura, por meio dos tempos. Elas fazem julgamentos sobre suas
qualidades.

Amandio Miguel, Chefe da Divisão de Programas Educativos Culturais do 

MNBA-RJ (em conversas pelo telefone) nos lembra que no museu de arte, o objeto de 

reflexões é a produção artística do homem: a obra de artes plásticas. Este trabalho, 

porém, não substitui o trabalho do professor em sala de aula.

Com as mudanças metodológicas no ensino da arte, principalmente com a 

introdução da “Metodologia Triangular” no ensino formal, a leitura da obra de arte 

também passou a ser um dos objetivos da educação escolar. A diferença é que os 

museus não podem, com sua limitada estrutura física, atender as três vertentes desta 

metodologia.

Segundo Denise Grinspum do Museu Lasar Segall - SP (em depoimento 

pessoal), o museu deve priorizar a leitura da obra de arte. O fazer e a história da arte, 

nem sempre, ou melhor, raramente são possíveis. Nem são indispensáveis. O saber ler, 

não é o mesmo que o saber fazer. Sob este ponto de vista, embora a ‘Metodologia 

Triangular’ tenha sido sistematizada em um museu, ela é mais adequada para a 

educação escolar.

Em Florianópolis, onde se insere o presente objeto de estudos, até bem pouco 

tempo atrás, era difícil falar em arte-educação em museus, independente das 

metodologias usadas. Pode-se dizer que, as influências da livre expressão demoraram 

mais para se afastar do ensino da arte em Florianópolis. As duas unidades 

museológicas locais que trabalham exclusivamente com ácervos artísticos, o Museu 

Victor Meirelles e o Museu de Arte de Santa Catarina - MASC, até os primeiros anos 

da década atual não colocavam as questões didáticas no mesmo grau de importância 

que as demais atividades desenvolvidas por eles. O MASC oficializou seu setor de
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arte-educação em 1988, porém em 1991 interrompeu temporariamente essas atividades 

que não eram consideradas importantes pela instituição.

É somente a partir de 1994 que o Museu Victor Meirelles, passa a se perceber 

como uma unidade museológica de carácter educativo-cultural, limitado que estava até 

então, a atender o público escolar que o procurava (por iniciativa própria) nas 

esporádicas e raras visitas, por meio das convencionais e ultrapassadas visitas guiadas 

feitas pelo único funcionário da casa.

Assim, a arte-educação em museus em Florianópolis apenas inicia e tenta se 

firmar ainda que sobre frágeis estruturas físicas e conceituais, que vão de propostas 

pedagógicas desatualizadas, à falta de materiais didáticos (como slides, vídeos, 

impressos, etc.) até à falta de pessoal devidamente preparado para essa complexa tarefa 

que trata da educação e da compreensão das artes.

O Museu Victor Meirelles se impõe e se destaca na sua base conceituai. Depois 

de décadas de atraso e inércia, o museu coloca os aspectos educativos ao mesmo nível 

de importância das suas demais atividades, e reabre com um firme propósito: o de 

tomar-se um museu modelo, não somente a nível local, mas também nacional.

Se por muitos anos a arte-educação em museus era vista com desconfiança pela 

comunidade escolar, hoje devido às mudanças metodológicas do ensino da arte, ela 

merece destaque. Porém, para que os escolares se aproximem do Museu Victor 

Meirelles, é necessário que conheçam melhor sua história, seu acervo e suas propostas 

pedagógicas. Este estudo se propõe a participar do esforço que a própria instituição
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está fazendo para se tomar conhecida e acessível à educação escolar local.

É preciso revelar o museu para que a escola explore seu potencial pedagógico. 

Por ser um museu de pequeno porte, há muito tempo os escolares de Florianópolis e 

principalmente os arte-educadores já  poderiam ter em mãos um catálogo, ou outro 

impresso, com o registro da história desse museu e a reprodução das obras de seu 

pequeno acervo, como instrumento de trabalho para as aulas de arte.

Este é apenas um primeiro passo que somado a outros que a própria instituição 

já  fez e está fazendo pode contribuir para tomar o pequeno Museu Victor Meirelles um 

museu modelo, tanto para Florianópolis, quanto para o Brasil.

3.2 A EDUCAÇÃO EM MUSEUS RUMO À DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL
ARTÍSTICA E À EDUCAÇÃO ESCOLAR EM ARTE

No decorrer deste século, principalmente na sua 2a metade, muitas discussões 

têm sido levantadas em Congressos, Seminários e outros eventos sobre a redefinição 

do papel do museu na sociedade. Alguns dos questionamentos levantados são: como 

eliminar as fronteiras que isolam o museu tradicional do mundo ao seu redor? O que é 

necessário fazer para que esse museu se reinvente, atualizando sua função cultural e 

social?

Apesar dos inúmeros esforços, discussões e alguns avanços, chegamos ao 

limiar do século XXI e os museus ainda continuam com seus problemas básicos:

-  falta de público;

-  necessidade de tomar o museu um espaço estimulante/interessante;

-  o público continua não entendendo a arte.
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Entre os paradigmas estabelecidos para a transformação dos museus, a educação 

e a democratização do acesso aos bens culturais são pontos centrais muito discutidos 

na atualidade. Há também, a necessidade de adequar os museus para as novas 

demandas de expressão e leitura dos objetos culturais.

A atualização da função social do museu e a democratização do acesso ao 

objeto cultural, são temas centrais de uma visão progressista dos museus 

contemporâneos.

Profissionais de museus internacionais, como do MOMA - Museu de Arte 

Modema de Nova York e do Metropolitan Museu Of Art também de Nova York e 

profissionais de museus ingleses têm influenciado nossas práticas por meio de cursos, 

de palestras e de congressos e seminários.

No que se refere à arte-educação em museus e sua relação com a arte-educação 

escolar, nunca se teve tantos motivos para manter as discussões em conjunto. O ceme 

da questão consiste nas novas concepções do ensino formal em arte, que atualmente 

considera a arte como seu principal objeto de estudos.

O museu como protagonista do seu tempo, cumprindo sua atual função social, 

se insere como mais uma agência de carácter educativo, devendo desenvolver suas 

atividades como ação complementar ao ensino formal ou em caráter experimental, em 

aliança com a escola.

Cabe ao museu manter-se a serviço da comunidade e identificar as 

necessidades, interesses e aptidões do público. Nisso entra sua responsabilidade com a 

educação formal para o desenvolvimento de propostas alternativas ou convencionais
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de arte-educação, funcionando assim como uma agência de pesquisa e inovação 

educacional.

O papel do museu não é desenvolver ações em escala de massa, como é o caso 

da escola, uma vez que os museus não possuem estrutura para tanto. Mesmo assim, 

pelo seu carácter de pesquisa e experimentação, eles têm contribuído bastante para as 

renovações dos pressupostos teórico/metodológicos do ensino formal da arte.

No decorrer desse século, os museus se multiplicaram e passaram de locais de 

simples coleta e recolha de obras de arte para organismos científicos e didáticos, às 

vezes muito bem equipados. O Patrimônio Artístico Cultural vêm sendo enriquecido 

por meio das novas recolhas feitas com as mostras de arte contemporânea, nacionais e 

internacionais, organizadas periodicamente, como as Bienais de Veneza, de São Paulo, 

Documenta de Kassel, os Salões de Arte, etc.

Devido aos modernos métodos de reprodução de obras e à mídia, neste século, 

mais do que em qualquer outro período da história, o mundo ocupa-se da arte. As 

informações a respeito da arte geralmente são dirigidas a um restrito círculo social: os 

compradores de arte. Segundo ARGAN (1988, p. 24) “Na prática, existe na sociedade 

contemporânea, um pequeno setor habilitado para a compra e posse de bens artísticos, 

um outro mais vasto que se interessa pela arte no aspecto puramente cultural e ainda 

um terceiro, mais extenso, que permanece de fato excluído de qualquer informação 

eficaz.”

É a esse terceiro e amplo público que o museu e a escola devem se dedicar para 

chegarem a uma democratização artística e cultural. Ainda segundo ARGAN (1988, p.

2 As recolhas de obras que passam a fazer parte de acervos artísticos contemporâneos, são em grande 
parte, feitas por meio de doações e “prêmio aquisição” de obras de artistas participantes desses eventos.
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As duas grandes tendências que se contrapõem no decurso do nosso século refletem 
precisamente a alternativa entre uma concepção da arte como bem econômico 
privilegiado, destinado a um mercado de elite, e uma concepção da arte como fator 
educativo, da qual toda a sociedade deveria poder usufruir, por meio de sistemas 
funcionais e didáticos, como o museu e a escola.

Os museus de arte que historicamente passaram por grandes transformações 

para se tomarem instituições didáticas e democráticas ainda não estão recebendo a 

quantidade de público desejada. Para receberem, é necessário que se engagem mais na 

criação e educação de seus públicos, para que esses sejam capazes de reconhecer e de 

usar os bens artísticos armazenados como Patrimônio da Humanidade.

Tomar a grande parcela da população excluída desse universo cultural sensível 

e receptiva a ele é uma tarefa complexa, que começa com a nossa consciência de que a 

sociedade está dividida em classes, e que nela a luta pela cidadania de determinada 

classe ainda está em garantir sua sobrevivência. Embora a arte seja uma produção 

coletiva, ela tem sido historicamente restrita às elites, uma vez que, distintamente das 

necessidades primárias, a necessidade cultural é produto da educação e da vivência.

A história nos ensina que essa conquista é lenta e vai se realizando por meio de 

um processo contínuo na luta pela igualdade de oportunidades, rumo a relações menos 

discriminatórias.

O museu abriu suas portas ao público após a Revolução Francesa e vem se 

transformando no decorrer dos anos em unidade didática. Embora a escola já  o 

reconheça como importante na educação escolar em arte, é grande ainda o número de 

pessoas que não se interessam por arte, e não incluem a visita a exposições de arte no 

seu cotidiano.

26)
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Criar condições de acesso, não significa abrir gratuitamente o museu à

população, mas criar reais condições de apropriação da arte como um dos conteúdos

que vem ampliar seu universo cultural.

Esse é o principal papel dos museus de arte rumo à democratização artística e à

educação escolar em arte: dar acesso no sentido da apropriação da obra de arte,

apropriação no sentido de um saber assimilado, consumido, fruído.

Indo ao encontro direto do objetivo central e último da educação escolar que é dar 
acesso ao saber, às diversas formas de conhecimento. Em termos mais amplos, é dar 
acesso à cultura - entendendo-se por cultura, a produção coletiva de uma sociedade, ou 
mais ainda, como patrimônio de toda a humanidade, construído ao longo da história” 
(PEREGRINO, 1995, p. 17)

Em relação a estas questões, os autores desse livro comentam ainda que a arte

como linguagem, como forma de comunicação depende, como outra linguagem do

desenvolvimento, de esquemas perceptivos que começam com a familiarização. Essa

só acontece com a freqüentação intensa e regular a exposições artísticas. As crianças

das classes menos favorecidas não vão a museus com seus pais, pois esses também não

o freqüentam. É necessário que a escola preencha essa lacuna conduzindo-as até o

museu. Uma vez que a escola e o museu, em relação contínua e constante, provoquem

essa familiarização com a arte, outras estratégias devem ser utilizadas para o

desenvolvimento da apreensão estética, que nunca é imediata. Essa freqüentação e esse

processo de familiarização devem na verdade iniciar muito cedo, ainda na infância,

como nos mostra PORCHER (1982, p. 46)

[...] é possível imaginar processos de formação acelerada em muitos domínios do 
conhecimento técnico. No que diz respeito à formação da sensibilidade e à 
disponibilidade emocional, não pode haver atalhos: é preciso que haja tempo de 
maturação, que dura na verdade toda a infância, toda a adolescência, e, às vezes a vida 
inteira. Eis porque a escola tem, neste campo mais ainda do que em outros, uma 
responsabilidade esmagadora. Em matéria de sensibilidade não existe formação de 
adultos, recuperação ou reciclagem com que se possa contar. Se a escola não
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empreender desde os primeiros anos de escolaridade o trabalho de sensibilização 
estética que é necessário, inclusive através de [...] apresentação sistemática de obras de 
artes plásticas [...], aqueles que não puderam beneficiar-se de um ambiente familiar 
favorável jamais sairão do analfabetismo sensorial e do consumismo embotado.

Nesse processo rumo à democratização cultural e artística, o museu e a escola

devem trabalhar em conjunto. Não basta o museu sistematizar programas de alto nível

e competência didática dirigidos a escolares, se a escola não conduzi-los ao museu. A

simples condução ao museu ainda não é suficiente. E necessário que a escola prepare

seus alunos para o contato com a obra de arte no museu, afinal, “ensinar a ver” é hoje

um dos principais objetivos da educação escolar, na qual a arte, enfim, ganha “status”

de conteúdo escolar.

Em todos os tempos, nunca houve tanta afinidade entre a arte-educação escolar

e a arte-educação em museus. Ambas desenvolvem, hoje, uma prática comum: a leitura

da obra de arte.

São poucos os museus de arte brasileiros em condições de cumprir bem sua 

função pedagógica. Nossas instituições museológicas apresentam problemas que vão 

desde à falta de propostas político-pedagógicas atualizadas, à falta de verbas para 

confecção de material didático de apoio para os programas educativos, como boas 

reproduções, vídeos, slides, até a deficiência de recursos humanos em número e 

formação específica.

Por outro lado as escolas também têm seus problemas.

O professor de arte inserido no contexto geral do trabalhador brasileiro é 

desprovido de bens culturais e desconectado com o mundo da arte, carecendo dos 

saberes necessários para formular mais claramente os objetivos e as estratégias da 

educação artística em todos os níveis. Embora a leitura da obra de arte esteja sendo
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enfatizada atualmente pela educação escolar, essa é sem dúvida a grande lacuna na 

formação do arte-educador. Outro problema evidente é a falta de propostas 

pedagógicas consistentes que o levem, segundo FUSARI e FERRAZ (1992, p. 49), a 

“atuar por meio de uma pedagogia mais realista e mais progressista que aproxime os 

estudantes do legado cultural e artístico da humanidade, permitindo, assim, que tenham 

conhecimento dos aspectos mais significativos de nossa cultura, em suas diversas 

manifestações.”

Devido a esses problemas, o Museu Lasar Segall - SP, trabalha no sentido de 

suprir essa lacuna, na formação dos professores das escolas, por meio de cursos de 

aprimoramento. No Museu Nacional de Belas Artes - RJ, a ênfase continua sendo dada 

na preparação dos professores, inclusive dos professores universitários, que depois da 

segunda monitoria do pessoal do museu, devem saber conduzir seus alunos nas 

exposições sem auxílio dos monitores. O Museu de Arte Contemporânea - SP também 

inclui nos seus programas didático-pedagógicos, cursos dirigidos aos professores.

Mas são poucos arte-educadores que atuam nos museus brasileiros que têm 

condições de preparar professores, uma vez que eles próprios carecem de formação 

adequada.

Não nos interessamos por aquilo que não compreendemos. Essa é a principal

razão da apatia e do desinteresse das classes menos favorecidas pela arte, e isso deve

ser levado em conta quando falamos em acesso a bens artísticos. É o que vemos em

PEREGRINO (1995, p. 19)

Se o interesse depende da capacidade de compreensão, a distância que a maioria do 
povo brasileiro mantém das formas de arte, principalmente daquelas ditas eruditas, é 
gerada pela falta de referências adequadas, que permitam aprender as linguagens 
artísticas como significativas. A capacidade de compreender a arte não se deve a um
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dom nato ou a algo assim, deve-se, sim, a certas formas de perceber, de pensar e 
mesmo de sentir que dependem da vivência, da experiência de contato com as obras de 
arte. Em outros termos, a capacidade de aprender as linguagens artísticas - o que 
podemos chamar de “competência artística” - depende da posse de esquemas de 
percepção, pensamento e apreciação que são gerados pela familiarização.

Nessa perspectiva, instrumentalizar os alunos com os códigos inerentes a arte e

desenvolver neles a “competência artística” é função da escola, função essa que pode

ser melhor executada com auxílio e utilização dos acervos artísticos dos museus -

amplo material didático sobre a arte - e do conhecimento profundo sobre arte e sobre

educação nas artes visuais. Conforme FUSARI e FERRAZ (1993, p. 34) “A educação

escolar deve assumir por meio do ensino e da aprendizagem do conhecimento

acumulado pela humanidade, a responsabilidade de dar ao educando o instrumental

para que ele exerça uma cidadania mais consciente, crítica e participante.”

Num esforço conjunto em direção a uma verdadeira democratização do

conhecimento da arte, escola e museu têm um grande papel a desempenhar para

ampliar o acesso da população excluída aos domínios estéticos e artísticos por meio de

uma educação adequada para o exercício consciente da cidadania. A D f.  Ana Mae

Barbosa em (NOVIS, 1995, p.7) cita Hirsch e nos diz que:

[...] a consciência de cidadania dificilmente se aguça se não conhecermos a produção 
do país do qual somos cidadãos. As comunidades humanas são organizadas com base 
em específicas informações compartilhadas por todos. E. Hirsch define cultural literacy 
isto é, alfabetização cultural como conhecimento básico necessário para uma 
alfabetização funcional e uma efetiva comunicação nacional. Ser culturalmente 
alfabetizado é possuir as informações básicas necessárias para prosperar, florescer e ser 
bem-sucedido no mundo moderno e acrescenta Hirsch, vale para todas as classes 
sociais.
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3.3 O ARTE-EDUCADOR EM MUSEUS DE ARTE - EDUCAÇÃO X
COMPREENSÃO DAS ARTES

Cursar educação artística, estudar história da arte e ter boa vontade não 

constitui, hoje, bagagem suficiente para vincular duas áreas tão completas como são a 

educação e a compreensão das artes. Este é o principal problema que a arte-educação 

em museus vem enfrentando hoje: a falta de especialistas, nessa área.

Por longos anos, esses profissionais brasileiros tinham como principal meta a 

formação de público para os museus3 . Os programas educativos por eles 

desenvolvidos envolviam mais a criação de estratégias para atrair o público ao museu 

do que propriamente para educá-lo para a compreensão das artes. Atualmente, esse 

problema da formação de público continua e se soma a muitos outros. Com algumas 

exceções, os museus de arte já  possuem um departamento (setor, coordenadoria ou 

similar) de educação. Mas são poucos, muito poucos, os que vão além da visita guiada 

tradicional, do preenchimento de fichas de ‘observação’ ou de um exercício prático de 

atellier. A maioria dos museus está contaminada pela mesma descrença e desesperança 

que envolve todas as questões da educação no país. Desvalorizados, os museus 

enfrentam problemas como a falta de verbas, de pessoal especializado e de propostas 

pedagógicas atualizadas.

Porém, diante do desinteresse do público frente à arte, é comum ouvirmos dizer 

que se trata de falta de educação e de cultura. Ainda que isto seja uma verdade, cabe 

perguntar: quem se preocupa em preparar o público para compreender a arte

3 Principalmente no Brasil e nos países onde o povo não tem o hábito de freqüentar museus.
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contemporânea e a arte de modo geral? Quem o educa para entender as mudanças 

conceituais que acompanham as novas formas de representação? 

Quantos educadores do ensino fundamental, do secundário ou mesmo do terceiro grau, 

compreendem a arte atual? Quem tem se preocupado com sua formação? Que lugar 

ocupa o conhecimento da arte nas escolas de formação de professores? Por que a 

maioria dos museus se limita a fazer visitas guiadas convencionais?

Estas reflexões nos conduzem de volta ao problema da grande responsabilidade 

do arte-educador em museu hoje, e da sua freqüente falta de formação específica para 

cumprir seu papel.

No Museu de Arte Contemporânea - MAC - de São Paulo, todos os 

profissionais que trabalham no setor de Educação possuem mestrado ou doutorado em 

Educação, História da Arte ou outros (ou estão cursando). Mas essa realidade se 

constitui em uma das poucas exceções. Não existe no Brasil, curso de formação 

específica a nível superior para esses profissionais. O único curso a nível de pós- 

graduação nessa área que existe no país, é o Curso de Especialização em Arte- 

educação em museus, criado em 1986 pela Dr3. Ana Mae Bastos Barbosa e Dr3. Elza 

Ajzemberg no MAC-USP, São Paulo.

Os problemas da falta de formação específica para arte-educadores que atuam 

em museus de arte são amenizados nos grandes centros culturais do país, como São 

Paulo. Nessas cidades circulam mais informações vindas de outros países como EUA e 

Inglaterra, por meio de cursos, palestras, congressos e outros eventos; como conta 

Denise Grinspum da Divisão de Ação Educativo Cultural do Museu Lasar Segall - SP.

Desde que já havíamos definido como público-alvo os estudantes de Io e 2o graus,
passamos a aprofundar e participar das discussões das novas diretrizes do ensino da
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arte trazidas por cursos e seminários oferecidos principalmente pelo Museu de Arte 
Contemporânea da USP. Dentre eles, destaca-se o curso do Prof. Robert William Ott4, 
em 1988, que nos colocou em contato com uma das abordagens metodológicas 
existentes para o trabalho de apreciação estética nos museus. (1967-1992 - Museu 
Lasar Segall: Históricos, Análises e Perspectivas - Museu Lasar Segall - SP 1992, p. 
131)

Nas periferias dos grandes centros culturais do país, como é o caso de 

Florianópolis, esse tipo de informação não chega. São poucos os arte-educadores que 

têm acesso aos cursos em São Paulo e Rio de Janeiro. Em decorrência disso, a 

educação em museus de arte fica limitada às práticas ultrapassadas e sem a devida 

fundamentação teórica, ou às Visitas Guiadas Convencionais.

É novamente Denise Grinspum quem nos esclarece sobre esse problema, 

valendo-se das teorias do mestre Paulo Freire, que bem cabem para explicar esta 

questão:

Visita Guiada Convencional é aquela na qual o curador5 e/ou guia utilizam-se de peças 
do acervo para transmitir seus conhecimentos, através da linguagem discursiva, não 
propiciando o diálogo com o grupo que acompanha seus roteiros.
A isto Paulo Freire, em seu livro “Pedagogia do Oprimido”, denominaria “Prática 
Bancária de Educação” onde “educar” é o ato de depositar, de transferir, de transmitir 
valores e conhecimentos dos que sabem aos que não sabem... onde a única margem de 
ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los. É a serviço desta concepção que está a prática da Visita Guiada 
Convencional. (1967-1992 - Museu Lasar Segall: Históricos, Análises e Perspectivas - 
Museu Lasar Segall - SP, 1992, p. 128)

Aos poucos, a idéia de que a arte-educação em museus se resume a um monitor 

que recebe e atende o público do museu nas tradicionais visitas guiadas, (que são 

marcadas previamente, ou não) conduzindo o público pelo museu, cobrindo-o de 

informações superficiais, num roteiro pré-estabelecido, cheio de datas e nomes, com as 

informações todas decoradas como se fosse um papagaio ou gravador, vai sendo

4 Professor Robert Willian Ott, da Universidade da Pensilvânia, EUA.
5 Curador: Profissional de museu responsável pela coordenação das exposições de artes. Sua função 

pode ir desde a escolha dos artistas à montagem da exposição.
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questionada. Em certas ocasiões, os guias impõem ao público um tipo de contemplação 

estática como afirma TREVISAN (1990, p. 67) “As vezes nos museus temos que 

escolher entre ver um quadro e escutar o guia, onde muitas vezes este insiste tanto em 

relatar a história da arte, que esquece do principal, a obra que queremos ver.”

O papel do guia, seja ele um profissional do museu ou um professor da classe, é 

o de conduzir a observação de forma que ela seja aproveitada ao máximo. Diante de 

obras de arte, mais do que dar respostas, ele deve ensinar a fazer boas perguntas, a 

problematizar, ele deve levar o aluno a mobilizar seu próprio potencial em tomo da 

obra apresentada.

Sobre a importância do trabalho do guia, CUMMING (1996, p. 6) lembra:

Olhar uma pintura é como partir para uma viagem - uma viagem com muitas 
possibilidades, incluindo o entusiasmo de compartilhar a visão de uma outra época. 
Como em qualquer viagem, quanto melhor a preparação, mais gratificante será a 
expedição. A melhor maneira de viajar é com um guia que o ajude enquanto você se 
familiariza com o novo ambiente, e que lhe mostre coisas que do contrário passariam 
despercebidas.

Para TREVISAN (1990), a história da arte só serve para predispor ao gozo.

PORCHER (1982, p. 45) confirma esta visão:

O reconhecimento dos estilos e das características, a familiaridade cultural, deve ser um 
instrumento do gozo estético, e não um substituto desse gozo, que é e permanece 
sendo um fenômeno basicamente emocional, suscetível a ser provocado, ativado, 
educado, sem dúvida, mas em caso algum passível de ser reduzido ao seu embasamento 
ou acompanhamento cultural.

Embora a forma de realização da tarefa do guia seja às vezes questionável, a 

presença do arte-educador em museus de arte é indiscutível. Não se pode mais pensar 

em uma exposição de artes visuais sem o acompanhamento de um considerável projeto 

arte-educativo. Se até bem pouco tempo atrás ainda brigávamos para provar que a 

presença do arte-educador nas unidades museológicas era importante, hoje, está bem
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claro que ela é indispensável, sendo colocada, pelas instituições coerentes, ao mesmo

nível de importância que as demais atividades do museu. O que é preciso urgentemente

questionar, é como os arte-educadores de museus devem desempenhar essa tarefa. Se

antes era preciso criar estratégias mirabolantes para atrair os escolares aos museus,

hoje, com as mudanças no ensino da arte, a demanda desse público aumentou além da

capacidade de atendimento dos departamentos de arte-educação. Faz-se necessário

discutir amplamente de que maneira os departamentos de arte-educação em museus

podem atender essa demanda, uma vez que eles não têm estrutura e nem se propõem

ao atendimento das massas, como é o caso da educação escolar.

Além disso, tem-se argumentado que mudanças importantes vêm ocorrendo nas 
instituições (anteriormente designadas como espaços exclusivos do conhecedor 
instruído e do observador sério: OS MUSEUS6. Atualmente os museus procuram 
agradar a platéias mais amplas, descartando seu rótulo de espaços destinados 
exclusivamente à alta-cultura para se transformarem em locais de espetáculos, 
sensações, ilusões e montagens - espaços que proporcionem experiências, em vez de 
incutir o valor do saber canônico e das hierarquias simbólicas dominantes. É preciso 
investigar ainda o processo de articulação, transmissão e disseminação da experiência 
desses novos espaços junto a vários públicos e platéias por meio dos intelectuais 
INTERMEDIÁRIOS CULTURAIS7, e examinar o modo como as pedagogias dessas 
novas sensibilidades são incorporadas nas práticas cotidianas. (FEATHERSTONE, 
1995, pp. 104 e 105)

A denominação intermediários culturais, cabe bem ao arte-educador que atua 

em museus como intermediário entre a obra de arte e o seu público. É aí que reside a 

sua inquestionável responsabilidade. Que tipo de público ele está ajudando a formar? 

Que bases filosóficas, que pedagogias, que teorias embasam essas ações educativas?

Antes de mais nada, é preciso ter consciência de que o papel do arte-educador 

de museus é, em primeiro lugar, o de EDUCADOR. Não bastam todas as teorias sobre

6 Grifo meu.
7 Idem.
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estética e história da arte, se ele não possuir o domínio de sua principal função que é a

de educar para a compreensão da arte.

Estamos recebendo o público escolar em museus somente para constar em

relatórios da casa que com isso se diz de “carácter educativo”, a altura das exigências

da museologia atual, ou estamos realmente ajudando a formar cidadãos autônomos?

Cidadãos com o direito não só de entrar no museu e de dar uma volta em tomo das

obras de arte, ouvindo cansativos relatos de datas, estilos e nomes de artistas, mas

principalmente, com o direito de compreender a arte e os seus códigos. O que esse

público mais quer e precisa, é aprender a falar da arte, emitir suas opiniões e

julgamentos, criar repertório próprio, interagindo com o arte-educador que vai apenas

orientar essa fala, essa experiência.

Falando do público infantil, podemos considerar que, sobre crianças, temos

muito mais a aprender do que a ensinar:

Na Revista de Educação Pública n° 6 (1995, p. 51), Maria José Sanches no texto

“O Ensino da História da Arte: Algumas Vertentes”, fala sobre o público infantil:

O Metropolitan Museum of Art de New York, já em 1959, divulgava ‘Como ver uma 
pintura: um guia para crianças’: escrito por Robert M. Paine, que propõe o início do 
estudo da história da arte pela análise de quadros que tenham figuras de crianças. 
Sugere que se pergunte a elas8, o que lhes chama mais atenção, quais as formas 
conhecidas, o que as pessoas estão fazendo, para depois lhes dizer que o artista 
precisou utilizar cores e linhas para construir as formas.

Dentro das atuais propostas pedagógicas no ensino da arte, tanto a obra de arte 

como a utilização da sua imagem, são consideradas conteúdo escolar.

Maria Helena Wagner Rossi chama nossa atenção para a questão da utilização 

da imagem em sala de aula, como conteúdo escolar, pelos professores de educação

8 Grifo meu.
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artística.

Isso porque ‘leitura de imagens’ é um assunto que tomou-se conteúdo escolar. E sendo 
conteúdo escolar, a leitura tem seus objetivos, formas de desenvolvimento e estratégias 
de avaliação próprias, como qualquer outro conteúdo escolar. Neste contexto, 
podemos perguntar: Estamos trabalhando este conteúdo de forma adequada? Temos 
consciência de seus objetivos? De suas possibilidades? De suas limitações? Estamos 
usando estratégias adequadas para alcançar os objetivos propostos? E critérios de 
avaliação adequados? Sabemos que tipo de leitura devemos proporcionar ao nosso 
aluno da 5a série e ao da 7a? Um aluno das séries iniciais pode ler uma imagem da 
mesma maneira que um aluno mais velho? O que diferencia cada um? O que lêem? O 
que sentem, de que gostam, como julgam? (ARTE & EDUCAÇÃO EM REVISTA, N° 
1, 1995, p. 28)

Esses questionamentos cabem perfeitamente para as práticas pedagógicas em 

museus de arte, onde o centro das práticas é a leitura da obra de arte. É preciso apontar 

também para a necessidade de buscar nas teorias do desenvolvimento cognitivo uma 

explicação sobre como as pessoas compreendem a arte.

São poucos os profissionais de museus que trabalham com o público escolar e 

que levam em consideração o fato de que as pessoas compreendem a arte de acordo 

com determinados estágios evolutivos, desenvolvidos com a prática e com a 

complexidade das reflexões no nosso confronto com a arte.

Novamente, Maria Helena Wagner Rossi esclarece:

Todos reconhecemos que é impossível analisar desenhos de crianças sem o 
conhecimento das características dos estágios evolutivos por que passam todas as 
crianças. No entanto, a evolução da leiturp. das imagens ainda é um assunto 
desconhecido pela maioria dos professores brasileiros. Isso é crucial no momento em 
que estão sendo propostas metodologias de leitura de obras de arte na escola. (ARTE 
EDUCAÇÃO EM REVISTA N° 1, 1995, p. 28)

Lentamente, chegam as teorias sobre o desenvolvimento da compreensão 

estética. No Museu Lasar Segall - SP, Amélia Arenas, éx-responsável pelo Setor de 

Arte-educação do MOMA - NY, ministrou cursos sobre as teorias de Abigail Housen e 

seus métodos para entender públicos de museus. Por meio do resultado de pesquisas
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sobre esses públicos que visitam museus, é possível planejar com mais precisão as 

políticas, os programas educativos e, inclusive, as exposições levando em conta as 

necessidades, interesses e a capacidade de compreensão do público nos diferentes 

níveis de desenvolvimento estético.

Abigail classifica os níveis de desenvolvimento estético em cinco tipos 

principais:

I - Narrativo

II - Construtivo

III - Classificatório

IV - Interpretativo

V - Recreativo

e mais dois de transição entre os níveis II e III e entre os níveis II e IV.

Em entrevista à Folha de São Paulo, em 26/10/94, Amélia Arenas, falando sobre

arte-educação, diz o seguinte: “Até os anos 80, a chamada arte-educação tratava o

público como débil mental. O que interessa para uma criança, por exemplo, saber o

que é cubismo analítico? Ela quer mais é criar um enredo pessoal para as telas de

Picasso.”

GARDNER (1995, p. 58) explica melhor esta questão:

Uma vez que reconhecemos que as crianças em diferentes idades ou estágios possuem 
necessidades diferentes, respondem a diferentes formas de informação cultural e 
assimilam conteúdos com diferentes estruturas motivacionais e cognitivas, os tipos de 
regimes educacionais planejados por nós precisam levar em conta esses fatores 
desenvolvimentais. E tão inadequado submeter uma criança de cinco anos de idade à 
crítica de campo quanto não fazê-la ao ambicioso mestre.

Outra importante contribuição para entender como as pessoas compreendem a 

arte é o livro de Michael Parsons de 1992, “Compreender Arte”. Suas análises sobre a
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compreensão da pintura indicam que não podemos continuar executando as mesmas 

atividades de leitura de obras de arte para qualquer público escolar sem considerar em 

que estágio de compreensão estética esse público está.

Parsons, utilizando-se da psicologia da arte, desenvolveu pesquisas e estudos 

sobre as capacidades cognitivas relacionadas com a compreensão das artes. Partindo 

do pressuposto de que as obras de arte como objetos estéticos exigem uma forma de 

compreensão forçosamente diferente da compreensão de outros tipos de objetos, ele 

revela em suas pesquisas como as pessoas entendem a pintura. PARSONS também 

divide em cinco os estágios de desenvolvimento estético e sustenta que as pessoas os 

adotam por uma determinada ordem.

As crianças pequenas começam todas, no essencial, pela mesma forma de entender a 
pintura, e vão reestruturando esse entendimento de maneira bastante idêntica à medida 
que crescem. Fazem-no para compreender melhor as obras de arte que vão 
encontrando. Daqui resulta uma seqüência comum de desenvolvimento, baseada numa 
série de intuições sobre as possibilidades da arte. Cada passo representa um avanço em 
relação ao precedente, porque possibilita uma compreensão mais apurada da arte. 
(PARSONS, 1992, p. 21)

Ao considerarmos a compreensão das artes, embora numa perspectiva

desenvolvimental, não podemos esquecer que o sistema psicológico do sujeito se

constrói a partir do contexto social no qual o indivíduo se insere.

VERA VASCONCELOS e VALSINER, em Perspectiva Co-Construtivista na

psicologia e na educação, nos lembram das contribuições de Vigotsky neste sentido.

[...] a criança nasce num ambiente cultural e historicamente estruturado provido de 
significados, com estímulos artificiais e complexas relações mediadoras de um 
desenvolvimento ativo, em situações interativas. Os sinais são instrumentos esculturais 
que atuam tanto a nível interpessoal quanto individual. Para Vigotsky o 
desenvolvimento da criança é produto de instituições sociais e sistemas educacionais 
como a família, escola, igreja, que ajudam a construir seu próprio pensamento e 
descobrir o significado da ação do outro e de sua própria ação. (VASCONCELOS e 
VALSINER, 1995, p. 46)
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0  presente estudo não tem por finalidade se aprofundar nestas questões, mas 

apenas chamar a atenção para a complexa tarefa de educar para a compreensão da arte, 

tarefa essa que está nas mãos comumente tão despreparadas dos nossos arte- 

educadores de museus.

Com raras exceções, a maioria continua com seu discurso sobre estilos, datas e 

outros dados sobre a obra, sem considerar as reais possibilidades e necessidades de 

compreensão de seu público alvo.

Uma alternativa encontrada por alguns dos principais museus de arte brasileiros 

melhor equipados, com pessoal preparado e material didático adequado - é treinar o 

próprio professor para que ele conduza sua classe durante a visita. Essa prática só têm 

sido possível nos museus que têm condições de instrumentalizar os professores para 

executarem essa tarefa.

Essa parece uma boa alternativa para atender a demanda, cada vez maior, em 

busca de atividades relacionadas às exposições nos museus. Demanda que os museus 

não estão conseguindo suprir pelas deficiências de pessoal e infra-estrutura. Ao delegar 

ao professor da classe essa tarefa, outras vantagens são acrescidas: o professor conhece 

melhor a sua classe e suas potencialidades. Além disso, o museu estará ajudando a 

preencher uma lacuna deixada na formação dos professores que, geralmente, não 

entendem muito mais de arte que seus próprios alunos.

Porém, são raros os museus de arte brasileiros que têm condições materiais e de 

pessoal à altura para dar cursos aos professores, munindo-os de todos os 

conhecimentos sobre arte, sobre educação e sobre como as pessoas compreendem a 

arte, para que desenvolvam sozinhos esta importante e complexa tarefa.
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3.4 SOBRE OS CONCEITOS DA ARTE - EVOLUÇÃO E MUDANÇAS A 
SEREM CONSIDERADAS NA UTILIZAÇÃO DA OBRA DE ARTE COMO 
RECURSO PEDAGÓGICO

No livro “Para Entender a Arte” (1996), temos importantes contribuições do 

autor Robert Cumming para entendermos a evolução dos conceitos de arte e outras 

questões relacionadas à utilização da obra de arte como recurso pedagógico, como o 

que diz a seguir:

A função e o objetivo de uma grande obra de arte, as expectativas nela depositadas e o 
papel do artista não são constantes; variam conforme a época e a sociedade. Contudo, 
algumas obras se destacam por terem a capacidade de falar de algo além de sua própria 
época e oferecerem uma inspiração e um significado que atravessam os tempos. 
(CUMMING, 1996, p. 8)

Prossegue ainda esse autor dizendo que até a Renascença os artistas eram 

valorizados pelas suas habilidades de artesão, e a qualidade do seu trabalho dependia 

exclusivamente do domínio técnico necessário para sua execução. É na Renascença 

que os grandes mestres propuseram que o artista deveria ser julgado mais pelas suas 

qualidades de intelecto e imaginação do que pela sua perícia manual. As grandes 

“obras primas” da história da arte, que hoje estão em museus, até a Revolução 

Francesa não eram mostradas ao público da forma como são hoje. Livros como o de 

Robert Cumming, “Para entender a arte”, não faziam sentido em outros tempos, uma 

vez que a arte não era considerada de domínio público. Ela pertencia aos raros 

colecionadores, mecenas, ao clero e à nobreza, como um bem inacessível, “misterioso” 

e incompreensível para o povo.

O papel do artista também mudou muito no decorrer da história.

Segundo Robert Cumming, na arte assim como em qualquer outra área de
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atuação, a habilidade técnica é uma das primeiras coisas a se considerar numa “obra 

prima”, ou numa obra de arte como tal consagrada. O virtuosismo técnico para ele é 

indispensável nas obras que se perpetuam como “obras primas” da história da arte.

O conceito sobre o que é arte mudou muitas vezes no decorrer da história. 

Pinturas e objetos com significados mágicos, que caberiam facilmente nos museus de 

antropologia, hoje são considerados obra de arte. A arte pré-histórica, como as pinturas 

nas cavernas, não foi feita por artistas tais como são considerados atualmente. Na 

verdade, as imagens antigas possivelmente não tinham a finalidade de produzir 

experiências estéticas, nem de serem contempladas pura e simplesmente. As imagens 

eram antes textos secretos que possivelmente falavam sobre os clãs, as tribos. Essas 

imagens - apesar de representarem figuras que se podem identificar, como os bisões - 

sempre serão símbolos abstratos, de significados ignorados, em relação a crenças 

sagradas ou secretas. E possível até imaginar significados para elas, mas não temos 

certeza do sentido desses códigos secretos. A arte como expressão não existia nesse 

tipo de representação. Essas questões devem ser levadas em conta, quando 

apresentamos imagens de “arte pré-histórica” na educação.

A arte como expressão é um conceito bem mais recente. Esse desejo não existia, 

embora as obras de arte possuíssem o maior refinamento técnico possível para a época. 

Ao analisar, por exemplo, um mosaico cristão do século VI (hoje venerado como obra 

de arte e presente em museus) temos de considerar que ele não foi produzido com a 

finalidade puramente estética.Na época em que ele foi criado, poucas pessoas sabiam 

ler, e o cristianismo era uma religião nova e utilizava as imagens com outros 

propósitos:
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[...] a Igreja estava profundamente interessada em evangelizar o maior número possível 
de pessoas. L.l ‘as pinturas podem fazer pelas pessoas, pelos analfabetos, o que a 
escrita faz pelos que sabem ler’; em outras palavras, as pessoas simples poderiam 
receber a mensagem das Sagradas Escrituras olhando para ilustrações como essa, de 
fácil compreensão. (WOODFORD, 1983, p. 7)

Assim esse mosaico tinha a intenção explícita de “comunicar” mensagens sobre

a cultura cristã; a História Sagrada, dos instruídos às massas incultas.

Nosso conceito sobre arte mudou e incorporamos esse trabalho como sendo

arte. Descontextualizamos a obra quando a levamos para o museu. Por isso é

importante redescobrir seu contexto, para compreendê-la. A cultura selecionou essa

imagem como sendo arte. Esse é, porém, um conceito relativamente novo: no Ocidente

ele apareceu com os gregos. Desapareceu na época bizantina e reapareceu, para

permanecer, na época da Renascença.

A partir da Renascença, a sociedade ocidental vem buscando, louvando e 
recompensando a inovação. Ser o primeiro em qualquer empreendimento significa ser 
lembrado como uma figura-chave na História. Giotto e Picasso são considerados 
gigantes da arte européia porque conseguiram rescrever as regras da arte e oferecer 
uma alternativa à linguagem visual existente. Muitos artistas posteriores 
desenvolveram-se e construíram sua arte com base nas conquistas desses gigantes. 
(CUMMING, 1996, p. 8)

Apesar dos artistas da Renascença expressarem-se por meio de sua arte, não 

tinham consciência de sua necessidade de expressão.

A consciência da importância da arte enquanto expressão é uma conquista lenta. 

Embora tenha iniciado antes, ela só vai se consolidar mais tarde, com Marx, com 

Freud, com o comunismo e com todas as psicologias e todos os movimentos que 

tinham entre seus objetivos a luta pelos direitos de liberdade das massas de pensar e 

agir. É essa nova existência humana que vai aos poucos conquistando o direito de 

expressar seu sentimentos e todo seu ser.

Antes do século XIX e do desenvolvimento do modemo comércio da arte, a maioria
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das grandes obras era encomendada por um patrono, que em geral determinava 
condições específicas ou tinha papel ativo na definição do tema e da aparência da obra. 
Antes da época moderna os maiores patrocinadores eram a Igreja Católica e as cortes 
reais da Europa. Só depois do Romantismo é que surgiu o papel do artista como um 
indivíduo solitário. (CUMMING, 1996, p. 9)

HARVEY (1989, p. 29) confirma essa visão: “A busca da experiência estética 

como fim em si mesma se tomou, com efeito, o marco do movimento romântico. Ela 

gerou a onda do ‘subjetivismo radical’, do ‘individualismo desenfreado' e da busca da 

auto-realização individual L J ”

Os ideais de liberdade e a arte a serviço desses ideais, geraram a arte criativa e a 

arte como auto-expressão que se consolidaram com o Modernismo. Bem conhecemos 

as influências desses ideais no modemo ensino da arte. Ensino esse que entre nós 

chegou com Herbert Read e se espalhou com as Escolinhas de Arte do Brasil de 

Augusto Rodrigues, do Rio de Janeiro para todo Brasil, inclusive para a Educação 

Formal, na qual tomou o carácter de “deixe o aluno fazer”, que ainda influencia hoje 

as propostas de ensino da arte menos atualizadas.

Segundo HARVEY (1994), “O conceito de arte como expressão dos 

sentimentos está profundamente arraigado às mudanças nas estruturas sociais, 

econômicas e políticas que acontecem nesta evolução do Renascimento até seu ápice 

no Modernismo”. O autor lembra também que o “pós-modemismo nas artes também 

deve ser considerado como algo que imita as práticas sociais, econômicas e políticas 

da sociedade.”

O pós-modemismo também gerou e continua gerando novos conceitos e

considerações sobre a arte.

Em primeiro lugar, o pós-modemismo envolve um ataque à arte institucionalizada e 
autônoma, para negar seus fundamentos e objetivos. A arte não pode ser vista como
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uma forma superior de experiência, derivada do gênio criativo ou das qualidades 
especiais do artista. Tudo já foi visto e escrito. O artista não pode mais atingir a 
originalidade, mas está fadado a produzir repetições e deveria fazê-las sem pretensão. 
Esse movimento para além da obra de arte criativa, da. obra-prima ou do texto 
magistral, que se transformaram em ícones nos museus, provoca o embaçamento da 
distinção entre arte e vida cotidiana. Na verdade, a arte está em todo o lugar: na rua, no 
lixo, no corpo, no happening. Não há mais uma distinção válida possível entre a arte 
elevada ou séria e a arte popular de massa e o kitsch. (FEATHERSTONE, 1995, p. 
171)

Para conceituar a arte, é sempre necessário levar em conta que os conceitos 

sobre ela têm mudado ao longo da história. É uma tarefa complexa e altamente ligada 

às concepções filosóficas, políticas e metodológicas.

Na arte escolar as influências do pós-modemismo se fazem sentir diretamente. 

A metodologia triangular, por exemplo, é uma proposta do ensino pós-modemo da 

arte. Ela enfatiza a “elaboração”, em detrimento da “originalidade” e da “criatividade” 

do modernismo.

[...lo modernismo apelava para a “emoção” na abordagem da obra de arte nas escolas 
brasileiras; já o pós-modemismo aponta a “cognição” como preponderante para a 
compreensão estética e para o fazer artístico, introduzindo a crítica associada ao fazer, 
ao ver. Enquanto a modernidade concebia a arte como expressão, a pós-modemidade 
remete à construção do objeto e sua concepção inteligível, como elementos definidores 
da arte. (BARBOSA, 1991, p. 89 e 90)

É na pós-modemidade no ensino da arte que passamos a considerar a obra de

arte e as imagens dela reproduzidas como conteúdo escolar. O que não podemos

esquecer, porém, ao abordar este conteúdo é que cada civilização tem sua arte, cada

cultura a sua forma de fazer arte, cada época, seu estilo.

A obra de arte como filha de seu tempo, e, portanto, como expressão da alma de um 
determinado povo ou de uma determinada época, pode ser considerada como 
documento de uma nação ou de uma idade: por um lado para ser compreendida, ela 
exige ser colocada no seu tempo e interpretada à luz do espírito da época; por outro 
lado, contribui para dar a conhecer a sua época, em todas as suas manifestações 
espirituais, culturais, políticas, morais, religiosas, etc.) (PAREYSON, 1989, p. 99)
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Segundo PAREYSON, para definir arte é preciso levar em conta suas três 

definições tradicionais, as mais conhecidas e recorrentes na história do pensamento: A 

arte como fazer, como conhecer ou como exprimir.

Estas diversas concepções ora se contrapõem e se excluem uma às outras, ora, pelo 
contrário, aliam-se e se combinam de várias maneiras. Mas permanecem em definitivo, 
as três principais definições de arte. Na Antiguidade permaneceu a primeira: a arte foi 
entendida como um fazer em que era explícita ou implicitamente, acentuado o aspecto 
fabril [...] com o romantismo prevaleceu a terceira, [...] na beleza da expressão, isto é, 
na íntima coerência das figuras artísticas com o sentimento que as anima e suscita [...] 
nesta base estão as teorias que concebem a arte como linguagem [...] Mas em todo o 
decurso do pensamento é também recorrente a segunda concepção, que interpreta a 
arte como conhecimento, visão, contemplação, em que o aspecto executivo e 
exteriorizador é secundário, senão supérfluo, entendendo-a ora como a forma suprema, 
ora como a forma ínfima do conhecimento, mas, em todo o caso, como visão da 
realidade. (PAREYSON, 1989, p. 29)

A partir dos anos 80, as discussões e mobilizações no ensino da arte no Brasil 

(que nos chegam das esferas internacionais) baseiam-se nas convicções de que no 

ensino e o aprendizado da arte o principal objeto de estudos é a própria arte. Segundo 

essa perspectiva a arte deve ser vista como um sistema de conhecimento da realidade, 

uma vez que o fazer artístico, a apreciação artística e a história da arte são 

indispensáveis para o conhecimento da realidade. Foi baseada nessas concepções, que 

nasceu a Medodologia Triangular no Ensino da Arte.

3.5 A OBRA DE ARTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Nas discussões sobre o ensino da arte nas escolas hoje podemos encontrar 

muitas controvérsias, mas há consenso em um ponto: somente a produção dos nossos 

alunos não é suficiente para uma boa formação em artes. Embora os professores de
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arte divirjam quanto à avaliação da importância que se dá à produção artística nos 

diferentes níveis do ensino formal e sua suposta relação com a criatividade, eles 

concordam que, de modo geral, essa ênfase exclusiva não faz mais sentido. Por essa 

razão, quase todas as discussões de reformas e reavaliação na Educação Artística 

incluem a necessidade da apreciação artística e da contextualização histórica desses 

produtos culturais.

Nas escolas, vemos a conseqüente corrida rumo às metodologias de leitura de 

obra de arte e a já  costumeira utilização da imagem9 no ensino da arte. Embora sem 

conhecimento da aplicação das teorias do desenvolvimento cognitivo na compreensão 

das artes e sem embasamento político/pedagógico dessas ações educativas, a leitura da 

imagem e da obra de arte vai ganhando espaço como conteúdo escolar e como recurso 

pedagógico nas aulas de arte. Recurso pedagógico no sentido de utilizar-se desse meio: 

imagens, ou obras de artes reais, para educar e para ensinar algo.

Embora os museus de arte já  estejam, em süa maioria, com seus departamentos 

pedagógicos abertos à comunidade escolar, é muito pequeno, ainda, o número de 

professores que consegue superar o desafio de efetuar essa prática. Dentre todas as 

dificuldades que ela envolve, estão o limitado tempo disponível para as aulas de arte e 

os problemas com o transporte das numerosas classes de alunos. O que resta ao 

professor, então, é levar a arte para a escola. Entretanto, a obra ao vivo não vai, o que 

vai é a informação imagética sobre ela, por meio dos slides, das reproduções e do 

vídeo. E isto não quer dizer ainda, no verdadeiro sentido, que a arte está indo para as

9 O termo imagem, no presente estudo, refere-se sempre à imagem da obra de arte, ou seja, a 
reprodução dela em vídeos, impressos, fotografias, slides, etc.



39

escolas. O que está indo , e em “boa hora”, é a informação sobre ela. Dependendo da 

qualidade das imagens, fixas ou móveis, essas informações imagéticas são, com 

certeza, muito mais ricas e mais rigorosas que as encontradas em textos literários sobre 

a arte, tão comuns ao ensino tradicional da história da arte e da estética. Sabemos que, 

no encontro com a obra real, a apreensão estética só vai acontecer de maneira completa 

se já  estivermos munidos dos conhecimentos indispensáveis sobre ela e que quanto 

maior for este conhecimento, maior será nossa reação. É inegável a contribuição dos 

vídeos sobre artes plásticas nesse sentido. Cresce, dia a dia, o número de educadores 

que utilizam esse recurso, principalmente por meio do Projeto Arte na Escola10. Esse 

projeto está melhorando visivelmente a qualidade do ensino das artes por onde se 

expande. Porém, não podemos assegurar que por meio desses modernos sistemas de 

comunicação de massas, conseguiremos garantir aos nossos estudantes e professores a 

informação estética ao mesmo nível privilegiado das técnicas tradicionais da arte. 

Afinal, será que sabemos exatamente a que nível de experiência estética podemos 

chegar por meio das imagens de obras de artes refletidas nas telas da televisão e do 

vídeo? Teriam elas o mesmo potencial artístico que a obra real? PORCHER procura 

alertar sobre essa questão ao afirmar que: “O contato direto com as obras, sua 

freqüentação regular e intensa são o principal e melhor caminho de sensibilização, o 

único e verdadeiro meio de acesso ao domínio dos códigos, o alimento por excelência 

do sentimento de familiaridade”. (1982, p. 45)

Em decorrência disso, as escolas devem evitar de apenas utilizar-se de

10 Projeto Arte na Escola, iniciado pela Fundação IOCHPE em 1989. Esse projeto, juntamente com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e professores da Rede 
Pública e Privada do Ensino, desenvolveu pesquisa e constituiu a Videoteca Arte na Escola de Artes Visuais. 
Hoje, o projeto está em larga expansão pelo pais.
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reproduções, slides e vídeos sem nunca provar o contato direto dos alunos com obras 

de arte. Embora esses recursos sejam úteis e até indispensáveis, principalmente se 

tratando de obras que não estão em acervos próximos de nós, é preciso lembrar que 

eles não substituem completamente a presença da obra,

pois a forma artística, tal como a encontramos articulada na obra, é sempre a forma 
última e única de um determinado conteúdo. A verdade interior da obra consiste 
exatamente nesta adequação forma/conteúdo, sendo sua forma intransponível para 
outras ordenações ou outras matérias. Por isso, para se entender a mensagem de uma 
obra de arte, a presença física da obra é indispensável. Temos que aprender suas 
formas assim como o artista as elaborou, os desdobramentos da matéria assim como ele 
as compreendeu. Por mais úteis que sejam as fotografias e reproduções, deve ficar 
claro que elas jamais poderão substituir as próprias obras (OSTROWER, 1990, p. 222).

Não obstante o vídeo, as reproduções, os slides e as fotografias são importantes 

recursos pedagógicos para iniciar a alfabetização estética, pelas escolas e para preparar 

os sentidos e o intelecto do aluno, munindo-o de todos os conhecimentos históricos e 

estéticos para que o contato com a obra de arte real seja bem aproveitado. Segundo 

PARSONS (1992) essa iniciação não é difícil porque a reação estética é natural e 

espontânea no ser humano e, embora a “qualidade da percepção” e o “caráter dos 

significados” sejam muito variáveis, somos todos mais ou menos sensíveis a obras de 

arte. Quando vai para a escola, a criança já  leva consigo esta atração imediata, sensual, 

da cor, da textura, da linha que as coisas materiais deste mundo possuem e que a arte 

muitas vezes explora. Isso não significa, no entanto, que ela já  possua o domínio 

pleno da fruição11 da arte em todos sentidos. A apropriação da obra de arte só vai se 

dar por meio da educação. A escola deve ensinar a criança a tirar da arte todo o 

proveito e todas as vantagens possíveis. Nas palavras de PARSONS: “o grau de 

intensidade de compreensão da obra que conseguimos atingir depende também do grau

11 A palavra fruir no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa quer dizer: 1. Estar na posse de; 
possuir. 2. Usufruir, e. Tirar de (alguma coisa) todo o proveito, todas as vantagens possíveis. 4. Gozar, 
desfrutar.
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elevados níveis de interpretação da mesma por meio de uma educação em que sejamos 

freqüentemente confrontados com obras de arte e pensemos seriamente acerca delas”. 

(1992, p. 44)

A origem da obra de arte é a atividade do artista. O que faz o artista aparecer 

como um mestre da arte é a obra. Portanto, o artista é a origem da obra e a obra é a 

origem do artista. Porém, nenhum dos dois elementos sustenta-se sem um terceiro 

elemento, que é a arte. Assim, como afirma Heidegger (1977), a arte é, ao mesmo 

tempo, a origem da obra e do artista. E mais, perguntando-se sobre a essência da arte, 

o autor aponta para onde efetivamente ela reina, isto é, a arte encontra-se na obra de 

arte. Então, para entender o que é arte, tem que se aprender a partir da obra. Também 

para entender o que é história podemos aprender a partir da obra de arte, 

compreendendo-a dentro do contexto onde foi produzida, pois o objeto de arte já  é em 

si mesmo o testemunho da história. “Na história da arte, o objeto do passado está aqui 

hoje. Podemos ter experiência direta com a fonte de informação: o objeto.” 

(BARBOSA, 1991, p. 38).

Segundo BERGER, essa visão se confirma.

Nenhuma outra espécie de vestígio ou texto do passado nos pode dar um testemunho 
tão direto sobre o mundo que rodeou outras pessoas noutros tempos. Sob este aspecto, 
as imagens são mais ricas e mais rigorosas que a literatura. Esta afirmação não nega a 
qualidade expressiva da arte. Como se a considerássemos uma mera prova documental, 
quanto mais imaginativa é a obra mais profundamente nos permite compartilhar da 
experiência que o artista teve do visível. (1987, pp. 14-15)

Segundo OSTROWER (matéria para a Revista Diálogo, n° 19, p. 14) “quando 

falamos da importância do contato com as obras de artes plásticas, isso deve ser 

entendido como obras de arte de adultos porque a arte é sempre de adulto para adulto,

41
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enquanto a criança só pode expressar o mundo infantil, pois no mundo do adulto os 

conteúdos amadureceram, porque a vida do homem amadureceu e se enriqueceu 

também.” O contato regular com as artes plásticas constitui-se em um meio eficiente 

de levar o aluno ao conhecimento dos códigos e processos de criação. A dissociação 

entre a criatividade e os conhecimentos sobre a produção artística tem levado aos 

maiores enganos no ensino da arte, uma vez que está comprovado que o contato com 

as obras de arte desencadeia processos criativos da mais alta qualidade.

A produção artística, como Patrimônio Universal da Humanidade, deve ser 

utilizada pelas escolas que se preocupam com a apropriação do conhecimento, pois ela 

“fornece um instrumento poderoso de análise quer se trate de conhecer os mecanismos 

da imaginação humana de expressão, quer se trate de descrever a história dos 

comportamentos sucessivos dos homens que vivem em sociedade.” (FRANCASTEL, 

1982, p. 15)

Se considerarmos a escola mediando um projeto pedagógico que dê 

oportunidade aos indivíduos de assimilar a herança cultural da humanidade da forma 

mais ampla possível, a produção artística, enquanto linguagem e expressão de sua 

cultura, deve ser usada como ponto de partida e referência para práticas escolares.

Não podemos esquecer, no entanto, que o produto artístico, ou a obra de arte, só 

pode ser considerado como um importante recurso pedagógico se, em primeiro lugar, 

acreditarmos que ela não é um enigma, um mistério indecifrável. “Ensinar a ver” (ler 

imagens), vem sendo colocado por alguns teóricos da arte-educação como o principal 

objetivo do ensino da arte nas escolas. Precisamos acreditar que isso é possível, assim 

como é possível ensinar a ler livros, e que a “apreciação das artes não é um ramo do
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conhecimento teórico, tão pouco uma satisfação emocional, mas uma aptidão 

adquirida”. (OSBORNE, 1970, p. 8)

Iniciar e reforçar a leitura de obras de arte, assim como provocar o contato real

com as manifestações artísticas da comunidade escolar (estejam elas em museus,

praças ou ruas) é um desafio que a arte educação hoje impõe. Sabemos, porém, que

nas nossas escolas ainda valorizamos em demasiado a produção artística dos alunos,

esquecendo que a arte tem importância em si mesma, como objeto de estudos. Nem

toda criança virá a ser um artista na sua vida adulta, embora todos possam vir a ser

observadores e consumidores efetivos. Porém, para que venham a ser verdadeiros

fruidores da arte, é preciso que a escola ensine-os a ler os sentidos impregnados nos

produtos culturais, instrumentalizando-os com os conhecimentos necessários para que

eles mesmos encontrem a história do homem nos sentidos que ele imprime ao universo

e eterniza em obras de arte. A familiarização é apenas o primeiro passo. O grande 
«

desafio é levá-los a atingir o mais alto nível de compreensão e reflexão sobre a obra de 

arte. Além da descoberta dos sentidos impregnados nas obras de arte, temos que 

almejar o privilegiado nível de compreensão no qual ocorre a crítica e o julgamento 

estético consciente, onde o espectador avalia a importância desses sentidos para sua 

vida e para seu tempo, bem como para o tempo em que a obra foi produzida.

Cabe ainda lembrar que, ao apresentarmos obras de arte aos alunos, é 

importante partirmos sempre do concreto para o abstrato - isto é, da obra real para a 

imagem reproduzida, do próximo para o distante - e que o ponto de partida para esses 

estudos deveria ser sempre a própria comunidade escolar. Desta forma, estaremos 

trabalhando para tomar os estudantes capazes de associar a arte ao seu cotidiano, de
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modo que ela deixe de ser o que ainda é para a grande maioria das pessoas: algo 

distante, institucionalizado e sem graça; algo que existe só na escola, no museu, na 

revista, nos slides, na fala do professor, etc. É necessário que a escola e o museu lhes 

mostrem que a arte faz parte da vida de cada um e que os instrumentalize com os 

códigos de interpretação adequados para poderem interpretar, quando saírem pela vida 

afora, uma obra de arte por si. Assim, acreditamos que terão cumprido melhor seu 

papel na formação do cidadão autônomo, livre e senhor do seu próprio destino.

3.6 VICTOR MEIRELLES DE LIMA - VIDA E OBRA

3.6.1 Biografia do Artista

Victor Meirelles de Lima, considerado uma das maiores expressões das Artes 

Plásticas do Brasil em todos os tempos e o mais importante representante da pintura 

brasileira do século XIX, nasceu em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, a 

18 de agosto de 1832.

De origem humilde, filho de imigrantes portugueses, desde menino já 

manifestava seu gosto, desenhando entre seus ensaios infantis a paisagem de sua ilha 

natal. Iniciou seus estudos na sua pequena cidade com um professor de desenho, o 

engenheiro argentino radicado na ilha, senhor Marciano Moreno. Data dessa época o 

panorama que fez de Desterro (em aquarela), a que consta do acerto atual do Museu 

Victor Meirelles.

Alcídio Maffa de Souza, catarinense, ex-diretor do Museu Nacional de Belas
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Artes do Rio de Janeiro e um dos maiores conhecedores da vida e obra de Victor 

Meirelles (no prefácio do livro Victor Meirelles de Lima 1832-1903), assim se refere a 

ele:

Glória de nossa pequena cidade - nunca será demais repetir - Victor é, de fato, um dos 
maiores nomes da arte nacional. Seus méritos e valor, também é bom insistir, nem 
sempre foram reconhecidos ou proclamados. É, entretanto, reconfortante saber que sua 
cidade natal jamais o esqueceu, como também ele nunca deixou de lembrar sua terrinha 
pacata e bela. (ROSA, 1982, p. 14)

Estimulado pelos seus familiares e apoiado por autoridades oficiais da época, 

Victor Meirelles ganhou com apenas 14 anos de idade uma bolsa de estudos para 

freqüentar a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. No curso de 

desenho dessa academia tomou como seu professor José Correia de Lima, ex-aluno de 

Debret.

No Indicador Catarinense de Artes Plásticas, LAUS comenta:

No ano seguinte conquista a grande medalha, que traz a seus pais, quando de sua visita 
a terra natal. Aproveita suas férias e pinta um panorama do Desterro, visto do adro da 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, restaurado em 1986 pela MNBA, que agora está no 
Museu Victor Meirelles em Florianópolis, e um retrato de Marciano Moreno, seu 
primeiro mestre”. (1988 p. 94)

Voltando ao Rio de Janeiro, cursou Pintura Histórica até 1852, quando ganhou 

o prêmio de viagem à Europa com a tela São João Batista no Cárcere.

Estudou por um período de 8 anos em Paris, Roma e Florença. Analisou os 

acervos artísticos das igrejas e dos museus europeus.

Por sugestão de Araújo Porto Alegre, seu mentor intelectual que dirigira a 

Academia de Belas Artes no período de 1854 a 1857, realizou ainda na Europa, seu 

quadro mais popular: A Primeira Missa no Brasil. Esse quadro, em virtude de 

inúmeros processos de reprodução (em cadernos escolares, selos, livros didáticos, etc),
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tomou seu nome familiar por todo o Brasil. Essa obra foi submetida ao Júri de Salão

de Paris, em 1861, que a aceitou com referências elogiosas.

Regressando ao Brasil no mesmo ano, foi condecorado Cavaleiro da Ordem de

Cristo e Imperial Ordem da Rosa pelo Imperador D. Pedro II. Então, visitou a sua mãe,

já viúva, na cidade de Desterro onde pintou vários quadros. Voltando ao Rio de

Janeiro, foi nomeado Professor Honorário da Academia Imperial e, no ano seguinte,

assumiu a cadeira de Pintura Histórica.

Nesse apostolado, logo conquistou o respeito dos discípulos, pois ele não se

circunscreveu à classe convencional do mestre que ensina a fixação de traços simples

ou o desenvolvimento do colorido morto. Victor vinculou o dom humanístico como

arte em movimento. Representou a evangelização artística na catequese das novas

gerações para a fundação de uma escola de pintura da nação, conforme vemos no

comentário a seguir:

A palavra do educador é mansa e a modéstia e o valor ajustam-se como conceito 
didático, de modo a comunicar ao auditório lições inteligentes, carregadas de futuro. 
Mais artista que profissional, o professor Meirelles primeiro ensina o moço a amar a 
pintura, assim como, o aluno se subordina ao dever de desenvolver o programa escolar. 
Exerce por trinta anos o magistério. (MILHOMEM, 1972, p. 49)

Lecionou também no liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, no qual

renovou os métodos de ensino.

Em 1868, realizou a encomenda do Sr. Ministro da Marinha para pintar dois dos

nossos mais importantes quadros históricos: Combate Naval do Riachuelo e Passagem

do Humaitá, episódios da Guerra do Paraguai. Para realizar essas obras, teve que

passar vários meses a bordo de navios de guerra, fazendo esboços preliminares para as

pinturas realizadas depois em terra.
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Em 1875, viajou a Pernambuco fazendo pesquisas da paisagem para 

documentar, a pedido do Ministro do Império outro fato histórico (ocorrido no 

nordeste no século XVI): A Batalha dos Guararapes. Essa tela foi exposta pela 

primeira vez em 1879, juntamente com a Batalha do Avaí, de Pedro Américo outro 

importante pintor brasileiro do século XIX.

Com data de 1875, pintou Moema e o Casamento da Princesa Isabel cujo estudo 

é uma das obras do acervo do Museu Victor Meirelles; os retratos de Dom Pedro II, da 

Imperatriz Tereza Cristina e do ator João Caetano.

Entre sua vasta obra, encontramos algumas pinturas religiosas como a 

Flagelação de Cristo, a Degolação de São João Batista e a Invocação à Nossa Senhora 

do Carmo (seu último quadro).

Em 1885, Victor Meirelles iniciou a execução de sua obra que para muitos 

críticos é a mais importante de todas: O Panorama Circular do Rio de Janeiro. Expôs o 

quadro em Bruxelas em 1888, fazendo uso de um cilindro giratório que permitia ao 

espectador ficar contemplando as vistas que passavam à sua frente. Nessa obra, tentou 

suplantar a então vigente arte fotográfica, fixando a “poesia imanente aos espetáculos 

da natureza”, com o maior naturalismo possível: “Daí a meticulosa preparação, os 

inúmeros estudos, a técnica naturalista rigorosa no recolhimento de dados visuais, nos 

quais, à alta dose de emotividade e poesia, ajunta sua jamais desmentida competência 

acadêmica. Encantamento pelo que vê e fidelidade ao que descreve. (ROSA, 1982, p.

15)

Victor Meirelles morreu no Rio de Janeiro, numa manhã de domingo de 

carnaval de 22 de fevereiro de 1903. Pobre e sem glórias. Com a chegada da
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República, foi excluído politicamente e afastado de suas funções de professor da 

Academia Imperial de Belas Artes.

A casa na qual morou até o fim da sua vida ainda existe no Rio de Janeiro, mas 

em completo abandono e às ruínas. Sua Casa Natal em Florianópolis foi transformada 

em museu, de cujo potencial pedagógico trata o presente objeto de estudos. Apenas 63 

peças de sua numerosa obra estão nesse museu. Essas obras, (técnicas de aquarela, 

pintura sobre tela, sobre madeira, e sobre cartão, além de estudos sobre papel) são de 

várias fases de sua trajetória e sobre temáticas que vão de estudos e retratos a fatos 

históricos.

Sua obra, em tomo de 3.000 peças (considerando-se também os numerosos 

estudos), está espalhada em vários lugares, como: Museu Histórico e Artístico 

Nacional - RJ; Museu Imperial de Petrópolis - RJ; Museu Nacional de Belas Artes - RJ 

(que é guardião de grande número de estudos, desenhos e pinturas do artista e onde 

podemos encontrar sua tão popular: Primeira Missa no Brasil); e Museu Victor 

Meirelles em Florianópolis.

3.6.2 Sobre a Posição Estética de Victor Meirelles na Arte do Brasil do 
Século XIX

Sobre seu estilo, Alcídio Maffa de Souza explica que é nos quadros de gênero,

como em Moema, que o artista dá asas ao seu sentimento romântico, pois nessa obra o

clima é poético e irreal, como faziam os românticos do seu tempo.

A formação acadêmico-eclético de Victor não lhe estancou a veia romântica e 
sentimental, porém Isicl. Suas grandes composições históricas revelam nítidas 
afinidades com a concepção de Delacroix no tratamento de tais assuntos: maior atenção



à verdade emocional do que ao anedótico ou acessório, como em Paul Delaroche ou
em Jean-Paul-Laureus, mais peocupados com trajes e miudezas dispensáveis. (ROSA,
1982, p. 14)

A obra de Victor Meirelles permite saber como era o ensino da arte na 

Academia Imperial de Belas Artes no século passado, e com isso desmistificando o 

conceito de “artista acadêmico a serviço da corte” que, nos dias atuais, tenta 

desmerecer e diminuir a sua importância.

A crítica mais freqüente a Victor Meirelles é que ele, tendo sido um pintor 

acadêmico, não trouxe contribuições estilísticas. Embora vivesse numa época em que 

começavam a surgir renovações e vanguardismos, como, por exemplo, o 

impressionismo na França.

Segundo D ’Ávila, artista plástico e ex-diretor do Museu de Arte de Santa 

Catarina (em declarações ao jornal O Estado de 20/08/82, p. 7), Victor Meirelles não 

foi um medíocre dentro do estilo que escolheu. Segundo ele, a obra A Primeira Missa 

apresenta alta criatividade pictórica. Victor foi um repórter de sua época, com uma 

visão humanística, sensível, que guardava na retina e na alma as cores da província 

onde vivera até sua adolescência.

Alcídio Mafra de Souza também diz: “O mundo da antiga cidade de Desterro, 

permaneceu no artista: as suas luzes viveram sempre em sua retina: e a sua história vai 

ter sempre uma página para aquele menino franzino da Ilha de Santa Catarina”. 

(ROSA, 1972, p. 26)

Ao contextualizar a produção artística do século XIX tanto da Academia 

Imperial de Belas Artes - Rio de Janeiro, cidade que era então o centro cultural e 

político do país, como da cidade de Desterro do século passado é preciso considerar a

49
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questão do ponto de vista das relações entre centro e periferia, sendo essa interpretação 

feita ao mesmo tempo espacial e politicamente. Conforme GINSBURG (1989, p. 6) 

“Se o centro é por definição o lugar da criação artística e periferia significa 

simplesmente afastamento do centro, não resta senão considerar a periferia como 

sinônimo de atraso artístico, e o jogo está feito.” Entretanto, esse autor afirma, em 

seguida que “é preciso experimentar aceitar os termos; centro e periferia e as 

respectivas relações na sua complexidade geográfica, política, econômica, religiosa e 

artística” (1989, p. 6).

É preciso considerar que, se a Desterro (cidade Natal de Victor Meirelles) 

representava periferia em todos os sentidos que GINSBURG coloca, então o Rio de 

Janeiro e sua Academia Imperial de Belas Artes representavam periferia em relação 

aos principais centros artísíícos do mundo de então. Isso porque quando se configura o 

sistema de arte brasileiro no início do século XIX, a França já  possuía evidentemente 

um sistema cultural complexo e uma sólida tradição artística. Trata-se mais do que 

uma simples questão de “geografias artísticas”, são situações de conflito, nas quais os 

centros político-culturais do país, (como era no caso o Rio de Janeiro) exercem uma 

hegemonia artística sob os estados considerados periféricos. Essa questão foi levantada 

não com a intenção de aprofundamento, mas sim como um dos aspectos a considerar e 

pesquisar para compreender a Obra de Victor Meirelles e toda produção artística do 

Brasil no século XIX. O que deve ser levado em conta é a nossa própria história, 

política, social e econômica, que vai com certeza determinar nossa produção artística 

em todos os tempos.

Elizabeth Carbone Baez, no texto a Academia e seus Modelos explica:
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Não se trata de nenhuma novidade que a pintura acadêmica brasileira teve como 
principal influência a pintura oficial francesa, conhecida como “pompier”, No entanto, 
sente-se ainda a necessidade de sistematizar esse estudo. A fim de que o trabalho não 
fique restrito a simples identificação de modelos, torna-se necessário fazer uma relação 
dessa forma de representação plástica com o processo histórico, assim como verificar 
até que ponto essa representação foi institucionalizada e incentivada a se perpetuar por 
ir ao encontro das necessidades de afirmação de um sistema social e político em 
formação.
O tipo de representação proposto pelo Neoclassicismo, e deformado pelo Academismo, 
encontrou no Brasil um campo fértil para se enraizar e desenvolver, uma vez que seu 
universo simbólico supria os anseios políticos, sociais e culturais da classe dominante. 
Conseqüentemente, era a única forma de representação ensinada e divulgada no Brasil 
no século XIX. (ACADEMISNO - Projeto Arte Brasileira, FUNARTE RJ 1986, p. 7)

3.6.3 Victor Meirelles - O Precursor da Utilização da Arte como Fator 
Educativo, entre Nós

Elza Ramos Peixoto, museóloga que exerceu a Chefia da Secção Técnica do

MNBA, no texto Panoramas em (ROSA, 1982, p. 110) afirma que: “Victor Meirelles é

o precursor da utilização da arte como fator educativo entre nós”.

Ela lembra neste texto que, em 1958, participou de um seminário no Rio de

Janeiro sobre a função educativa dos museus. Foi nessa ocasião que surgiu a

associação entre o que estava sendo tratado no evento e o carácter educativo da obra e

da mostra do Panorama do Rio de Janeiro.

Victor, que trazia em si a propensão natural para o retrato da terra, planejou

esse panorama 17 anos antes de sua execução,

como ele próprio declara, por não ter recursos suficientes para tal empreendimento, 
resolve organizar uma Empresa de Panoramas da cidade do Rio de Janeiro, recrutando 
sócios contribuintes e ficando ele como sócio-gerente. Existe na nossa Biblioteca 
Nacional, uma cópia do relatório por ele apresentado aos demais sócios dessa empresa, 
que é um atestado do idealismo construtivo desse artista; da certeza que dele se 
apoderou de que a apresentação dessas telas na Europa, mostrando não só a beleza 
como o grau de desenvolvimento urbanístico, comercial e industrial da capital do 
Império, haveriam de servir como propaganda emigrantista naquela conturbada época 
em que o Brasil, como ele mesmo declara, obedecendo às leis da humanidade e do
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progresso, tratava da extinção da escravatura, achando que para atenuar o abalo, que 
este fato iria causar, tomar-se-ia necessário preencher com o braço livre do colono 
moralizado os claros que se abrissem nos estabelecimentos agrícolas e industriais, [...] 
Por esses projetos do artista, vemos como ele não só quis educar através da arte, como 
preocupava-se com o problema sócio-econômico do Brasil. (ROSA, 1982 p. 107)

Elza Ramos Peixoto afirma também no texto sobre os Panoramas que Victor 

completou sua obra, “Panorama do Rio de Janeiro”, publicando três folhetos 

explicativos, nos quais expõe de maneira detalhada tanto a história dos panoramas 

como a descrição das paisagens por ele representados. Nesses relatos, datados de 

1890, o artista diz, entre outras coisas, que expôs os Panoramas (na tal forma 

giratória) “na Bélgica a 4 de abril de 1888, na cidade de Bruxelas, em presença de reis 

desse país, corpo diplomático, etc. permanecendo a mesma aberta ao público até 

outubro desse mesmo ano, sendo freqüentada por mais de 50.000 pessoas”. (ROSA, 

1982, p. 108)

Essa mostra aconteceu também em Paris, onde foi inaugurada a 14 de março de

1889 e onde o artista ganhou uma medalha de ouro com ela.

Nesses folhetos Victor Meirelles relata, ainda segundo Elza Ramos Peixoto que:

Dentre as 50.000 pessoas que visitaram o panorama em Bruxelas, estavam incluídos 
numerosos alunos das escolas públicas e particulares a quem concedia a vantagem da 
redução do preço das entradas, para que igualmente ficassem conhecendo e amando a 
terra brasileira e vissem um pouco da arte que aqui se praticava, e pergunta então [...]. 
Quem sabe quantos desses infantis visitantes guardarão tão profunda impressão do que 
ali observaram, que ainda um dia virão por ele atraídos fazer parte de nossa comunhão 
nacional? (ROSA 1982, p. 109)

Nessa perspectiva, a autora diz não ter dúvidas de que Victor já  naquela época 

utilizava a arte como meio de educar os escolares, como forma de transmitir-lhes 

conhecimentos. Tentando encontrar uma justificativa para esse carácter educativo 

empreendido por Victor Meirelles na mostra dos Panoramas ela nos lembra que, nas
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andanças do artista pelos museus europeus ele possivelmente deve ter visto o que, por 

exemplo, o Museu do Louvre já  fazia desde 1880: a utilização daquele museu na 

educação.

Os panoramas de Victor foram expostos também no Rio de Janeiro em 1890 

(datando dessa época o folheto explicativo que acompanha a mostra, tradução do que 

utilizava na Europa).

Os estudos para os panoramas do Rio de Janeiro são, segundo a autora acima

citada:

Um dos pontos mais altos de sua obra, e que projetam de maneira muito mais 
significativa o homem e o artista dentro do cenário das artes plásticas brasileiras do 
século XIX. e, ainda mais, que suscitam estudos como esses que despretensiosamente 
acabamos de realizar, com o intuito de acrescentar aos muitos títulos conquistados pelo 
valor de Victor Meirelles - o de precursor da arte como elemento de divulgação e de 
educação entre nós”. (ROSA, 1982 - p. 116)

Adalice Araújo, em seu livro Mito e Magia da Arte Catarinense, relata os

depoimentos e declarações da museóloga Elza Ramos Peixoto feitos na época da

exposição dos estudos dos Panoramas em 1965, por ocasião do Quarto Centenário da

Cidade do Rio de Janeiro:

Friso o quanto é extraordinária a percepção desse brasileiro com referência às técnicas 
da moderna museologia! Era já um perfeito documentarista. Nestes folhetinhos 
explicativos ele detalhava todas as belas edificações para que o estrangeiro ficasse 
conhecendo não só as belezas naturais do Rio de Janeiro como pudesse analisar 
aspectos característicos de uma cidade civilizada, daí porque ora detalhava igrejas com 
seus estilos barroco, rococó, edifícios públicos modernos, ora mostrava o avanço 
tecnológico da época como o fato do Morro do Castelo, possuir um telégrafo semáforo 
que registrava a nacionalidade dos navios que entravam no porto. (1977, p. 53)
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4. MUSEU VICTOR MEIRELLES

Iniciando um estudo de caso.

4.1 HISTÓRICO

• 19O Museu Victor Meirelles é uma Unidade Museológica vinculada ao

Ministério da Cultura e ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -

IPHAN. Esse museu está atualmente aos cuidados da 1 Ia Coordenadoria Regional em

Santa Catarina. Fica situado numa das ruas traçadas pela Provisão Real de 1747, que

parte da praça XV, bem no centro de Florianópolis-SC. A sua importância se deve,

principalmente, ao fato de ser a casa na qual nasceu uma das maiores expressões das

artes plásticas nacionais do século XIX. Por esse motivo esse museu inicialmente era

chamado Casa Natal de Victor Meirelles.

O tombamento desse prédio é importante porque ele constitui um dos raros

exemplos da arquitetura da época:.

A Casa Natal de Victor Meirelles é um sobrado tipicamente luso-brasileiro do final do 
século XVIII, início do século XIX, construído na esquina das ruas da Conceição 
(primitivamente, do Açougue) e da Pedreira - atuais Victor Meirelles e Saldanha 
Marinho, respectivamente.
Construção intermediária entre a tradicional porta e janela e os sobrados mais 
requintados, essa casa apresenta as características básicas da arquitetura comercial mais 
freqüente na Desterro do século passado onde o andar superior destinava-se à moradia 
e o térreo para o comércio - no caso, o armazém do pai do artista, o português Antônio 
Meirelles de Lima.
Embora de concepção singela, o edifício é um dos poucos exemplares remanescentes 
da nossa arquitetura oitocentista preservando ainda os elementos tipológicos e formais

12 Museologia - Ciência que trata dos princípios de conservação e apresentação das obras de arte nos 
museus (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).
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mais significativos das construções daquele período, como a implantação sobre o 
alinhamento da rua, as alvenarias de pedra, tijolos e estuque, a cobertura com telhas, 
capa e canal, os beirais tipo beira-seveira, as janelas com postigos cegos de madeira, as 
indevassáveis alcovas, entre outros. (Catálogo do museu, 1994).

A intenção inicial era além da preservação da casa, reconstruí-la de maneira

idêntica à que era na época de Victor Meirelles, além de nela expor permanentemente

parte da sua obra. É o que podemos perceber nessa declaração que Rodrigo Melo

Franco de Andrade, diretor da Subsecretária de Patrimônio Artístico e Histórico

Nacional - SPAHN, hoje IPHAN - deu à imprensa na época da criação do museu, em

15/11/52:

Esta casa foi incorporada ao Patrimônio da União e tombada pelo SPAHN, não só pelo 
seu caráter efetivo, pela relação existente entre ela e Victor Meirelles, como pelo 
interesse arquitetônico que apresenta. E um protótipo da residência burguesa do fim do 
século XVIH. Com autorização do Presidente da República, foi este imóvel adquirido 
pelo governo, reparado e restaurado, a fim de reconstituí-lo de maneira idêntica a que 
era na época em que nasceu Victor Meirelles. Desta maneira prestamos uma grande 
homenagem à memória do artista procurando reconstituir, num ambiente próprio, parte 
da sua obra, através de trabalhos expressivos, que traduzam sua evolução e com a 
ajuda de documentos a eles referentes. (Arquivo do IPHAN - 1 Ia Coordenadoria)

Em meados da década de 40, alguns dos habitantes de Florianópolis,

principalmente os intelectuais, já  demonstravam interesse pela Casa Natal de Victor

Meirelles. Podemos notar tal interesse no relatório feito pelo Conservador e Secretário

do Museu Imperial (RJ) ao Ministério da Educação e Saúde (atual MEC) que dizia

respeito aos trâmites burocráticos preliminares à compra da casa pela União.

Já será assunto de cogitações, principalmente da parte dos sócios do Instituto Histórico 
e Geográfico de Santa Catarina, sugerido pelo jovem escultor catarinense Moacir 
Femandez de Figueiredo, em apelar por meio de uma circular, cujo rascunho está em 
poder do Desembargador Dr. Henrique da Silva Fontes e que eu tive a oportunidade de 
ler, a todos os artistas nacionais, pintores, escultores e gravadores, a fim de 
contribuírem com pelo menos duas obras de sua autoria com o seguinte fim: uma seria 
posta à venda e com o resultado desta venda seria adquirido o imóvel em apreço e far- 
se-ia nele as obras necessárias para a instalação de um museu de arte; outra seria 
exposta no museu instalado na casa onde nasceu o grande mestre patrício, como 
homenagem dos seus admiradores póstumos. (Arquivo do EPHAN - 11a
Coordenadoria, Relatório de 11/06/1945)
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Nesse mesmo relatório expõe o problema do possível alargamento da rua em 

que fica situada a casa, o que era “fato já  cogitado entre as autoridades locais”, para 

atender as necessidades do progresso, o que com certeza, provocaria a destruição da 

casa de Victor Meirelles. Porém, a aquisição e restauração desse prédio pela União 

fatalmente incluiria a preservação do mesmo e impedindo o plano de alargamento da 

rua.

Essa casa pertencia, na época da compra pela União, a um italiano que vivia em

Florianópolis, mas em outra residência. A Casa de Victor Meirelles estava alugada. Já

tinha sido um bar e a residência de um professor.

O relatório acima citado faz menção ao proprietário da casa:

Trata-se de um ancião, italiano de nascimento, mas que passou quase toda sua vida em 
Florianópolis, de nome Nicoláo Camarieri, e residente à rua Fernando Machado 53, [...] 
apesar das adversidades que sofreu, conservou a casa por mais de 40 anos conforme a 
recebera de herança de seu avô, sem nunca ter permitido fazer qualquer alteração na 
mesma e vendo que esse seu gesto agora encontrava aprovação por parte do Governo 
[...] o aluguel era seu meio de vida [...] teria que ser vendida no mínimo por Cr$ 
35.000,00, para comprar outra, que lhe rendesse o aluguel igual. (Arquivo do IPHAN - 
11a Coordenadoria, Relatório de 11/06/1945)

A Compra da Casa

A transação da Escritura Pública de compra e venda do prédio foi feita no Io 

Ofício de Notas em Florianópolis-SC, então situado à rua Trajano, n° 35.

O prédio e o respectivo terreno, com área de 132 m2, foram vendidos pelo valor 

de Cr$ 35.000,00. O vendedor foi o sr. Nicoláo Camarieri e o comprador, a União. 

Nos arquivos do IPHAN, a data da compra é de 11 de julho de 1946. A escritura diz 

que “o prédio será utilizado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional em conformidade com o Decreto-lei n° 9014, de 22 de fevereiro de 1946, que
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autoriza a presente aquisição assinada pelo Tabelião João Machado Pacheco Júnior”.

Registro de Imóveis à fl. 145 do L° n° 3E de inscrição das transmissões sob o n° 

5555 de 30/07/46.

Na semana da compra (julho de 1946), o jornal “A Gazeta” de Florianópolis 

publica que a casa foi comprada e que o prédio deve ficar “sob a guarda do Chefe da 

Delegacia do Patrimonio da União neste estado”.

Transcorreram alguns anos entre a compra da casa de Victor Meirelles e a 

efetiva inauguração do museu. Nesse entremeio a casa foi tombada.

Tombamento da casa

A Subsecretária do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registra no seu 

livro Tombo, em data de 30/01/50, sob o número 264, a casa onde nasceu Victor 

Meirelles.

Certidão da Casa Victor Meirelles:
Ministério da Educação e Cultura
Secretaria da Cultura
Subsecretária do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Certidão
Em cumprimento a determinação do senhor subsecretário do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional da Secretaria da Cultura do Ministério da Educação e Cultura, CERTIFICO 
que revendo o livro do Tombo do Histórico da Subsecretária do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, instituído pelo DECRETO-LEI número vinte e cinco, de trinta de 
novembro de mil novecentos e trinta e sete, dele consta o seguinte na folha quarenta e cinco: 
‘Número de inscrição: duzentos e sessenta e quatro; Obra: Casa à rua Saldanha Marinho, 
número três, onde nasceu Victor Meirelles; NATUREZA DA OBRA: Arquitetura Civil; 
Situação: Cidade e Município de Florianópolis, estado de Santa Catarina; Processo número: 
Trezentos e quarenta e dois traço quarenta e quatro; Proprietária: União Federal, serventia do 
Ministério da Educação e Saúde, Atual Ministério da Educação e Cultura; Caráter do 
Tombamento: Ex-officio; Data da inscrição: trinta de janeiro de mil novecentos e cinqüenta.’

E por ser verdade, eu Edson de Brito Maria, chefe do Arquivo da Divisão de Registro 
e Documentação, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e assinada e visada pelo 
doutor Irapoam Cavalcanti de Lyra, Subsecretário do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 1984. (Arquivo do IPHAN - 11a Coordenadoria)
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Enquanto a casa estava sendo “reformada” por técnicos do Ministério da

o . . .
Educação especializados em pinacotecas, o acervo inicial ia sendo formado e a idéia 

de reconstituir a casa como na época do artista foi abandonada.

1 1Em uma correspondência de 25-05-51, dirigida a Pietro Maria Bardi , do Rio

de Janeiro, Rodrigo de Melo Franco - Diretor do DPHAN - escreve que, concluída a

restauração da casa na qual nasceu o pintor Victor Meirelles (feito com o objetivo de

convertê-la num pequeno museu evocativo da vida e da obra desse mestre da pintura

do século XIX), necessita de auxílio para planejar a instalação do museu.

Como se trata de uma instalação muito reduzida, visando apenas a dar destinação 
cultural apropriada à casinha natal de um dos nossos pintores mais conhecidos [. . .] „ 
problema do ponto de vista museológico é de bem pouca importância, uma vez que as 
obras a serem expostas pouco excederão a 20, enquanto parece não haver muita 
possibilidade de reconstituição de aspectos característicos do interior da casa, à força 
da época de Victor Meirelles. (Arquivo do IPHAN -1 1 a Coordenadoria)

O acervo inicial

Toda a obra de Victor Meirelles, que faz parte do acervo inicial, proveio de 

doações. O Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro cedeu parte do acervo de 

obras de Victor Meirelles que possuía, e particulares também fizeram importantes 

doações. Nessa ocasião, o embaixador Edmundo da Luz Pinto doou à Casa Victor 

Meirelles, além de preciosas telas, um livro raro, editado em princípio do século 

passado, que continha anotações de Victor Meirelles. Essas anotações são importantes 

para compreensão da obra de Victor Meirelles e já  foram, inclusive, utilizadas por 

pesquisadores.

13 Pietro Maria Bardi - Ex-diretor do Museu de Arte de São Paulo - MASP.
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Composição do acervo inicial - Ia exposição

Andar térreo:

1) Estudo de trajes - quadro emoldurado, sob vidro, com 8 aquarelas sobre papel,
dispostas simetricamente quatro em cima e quatro em baixo, medindo: 0,270 x
0,195 m;

2) Estudo de trajes - quadro emoldurado, sob vidro, com 8 aquarelas sobre papel,
dispostas simetricamente quatro em cima e quatro em baixo, medindo: 0,270 x
0,195 m;

3) Retrato do Imperador D. Pedro II - tela, óleo, medindo: 2,57 x 1,67 m;

4) Retrato da Imperatriz Da. Tereza Cristina - tela, óleo, medindo: 2,57 x 1,69 m;

5) Retrato de Victor Meirelles - crayon, papel emoldurado sob vidro, da autoria de
A. Polliciarri 1915, cedido pelo Grupo Escolar Victor Meirelles de Itajaí, Santa 
Catarina, por ocasião da inauguração da Casa Victor Meirelles, em 15-11-52;

Sobrado - sala principal:

6) Felipe Camarão - tela, óleo, estudo para a batalha de Guararapes, medindo: 0,71 x 
0,58 m;

7) Oficial holandês caído - tela, óleo, estudo para a batalha de Guararapes, medindo: 
0,45 x 0,54 m;

8) Barranco, paisagístico - tela, óleo, medindo: 0,50 x 0,71 m;

9) Vista de Ronoiguone: papel, crayon, emoldurado sob vidro, medindo: 0,295 x
0,440 m;

<3?

10) Estudos de Paisagem - papel, crayon, emoldurado sob vidro, medindo: 0,32 x 
0,47 m;

11) Cabeça de homem calvo, de perfil - papel, crayon, emoldurado sob vidro, 
medindo: 0,24 x 0,18 m;

12) Carta autêntica de Victor Meirelles de Luria dirigida de Hungitá a 13 de agosto de 
1868 a Francisco Joaquim Bittencourt da Silva.

13) Folha dobrada, medindo cada: 0,272 x 0,21 m, dentro de vitrina, no centro da 
sala;

Quarto de dormir:

14) Morta - tela, óleo, oval, medindo: 0,49 x 0,60 m;



60

15) Estudo do capacete - papelão, óleo, medindo: 0,24 x 0,38 m;

16) Estudo de traje - papelão, óleo, medindo: 0,20 x 0,17 m;

Alcova:

17) Vista parcial da cidade de Desterro em 1849 - papel, aquarela, medindo: 0,17 x 
0,36 m;

18) Retrato de José Maria do Vale Jr. com 13 anos de idade - papel, aquarela, 
medindo: 0,11 x 0,08 m;

19) Cabeça de Velho com barba - tela, óleo, medindo: 0,45 x 038 m;

Sala de jantar:

20) Estudo de panejamento - papel, crayon, emoldurado sob vidro, com três 
desenhos, sendo os laterais de 0,39 x 0,20 m e o do centro de 0,375 x 0,235m. 
(Transferido para a sala dos fundos para ceder lugar à cabeça de Velho);

21) Estudo de parades do navio para o quadro batalha do Riachuelo - papel, crayon, 
emoldurado sob vidro com 6 desenhos simetricamente dispostos, três em cima e 
três em baixo, medindo cada: 0,19 x 0,26 m;

22) Estudo de navios para o quadro batalha do Riachuelo - papel, crayon, cinco 
desenhos de tamanho desigual, dispostos dois em cima, medindo 0,215 x 0,315 / 
0,215 x 0,275 / três em baixo, medindo 0,13 x 0,16 / 0,15 x 0,22 / 0,13 x 0,19 m - 
emoldurados sob vidro;

23) Estudo: Batalha dos Guararapes / homem fugindo - papel, crayon, emoldurado 
sob vidro, medindo o 1° em cima, 0,18 x 0,27 m, o 2o, em baixo, 0,165 x 0,175 m;

24) Estudo de homem caído, de costas - papel crayon, emoldurado sob vidro, 
medindo 0,245 x 0,255 m;

25) Estudo de mãos, pernas para a Primeira Missa, a mão segurando livro - papel, 
crayon, emoldurado sob vidro, sendo três estudos de mãos, em cima, medindo 
0,125 x 0,175 m o da Primeira Missa e, em baixo, medindo: 0,265 x 0,420 m;

26) Grupo de mulheres assistindo a uma solenidade - papel, crayon, medindo: 0,26 x 
0,21 m;

27) Cabeça de velho - papelão, óleo, medindo: 0,62 x 0,50m.

Conforme o relatório:

Desde a inauguração da Casa este quadro estava na sala principal, no fim da
escada do acesso ao sobrado, mas por insistência de Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado, Dr. Jorge Lacerda, em seu lugar tive de colocar, às
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vistas de Sua Excelência, a cabeça do homem calvo, de perfil, crayon, última 
doação do Emb. Edmundo da Luz Pinto a quem assim o Senhor Governador 
quer prestar homenagem com chapéu alheio. (Documento de dezembro de 1952 
- Arquivos do IPHAN)

28) Livro em que Victor Meirelles estudou arte, com suas anotações a lápis nas 
margens: Nottions Pratiques / Sur / L’Art de La Pinture / Envichies / D’exemples 
D’après Les Grands Maîtres des Écoles Italienne, Flamande, Et Hollandaise / Par 
John Bumet. / traduites de L’Anglais par P.C. Van Geel, / Peintre / En Trois 
Parties / Paris / Chez Rittner et Goupal, Editeurs, Boulevard Montmartre, 
15/1835 - foram marcadas as folhas das páginas 71-72 e 145-146 do texto, e a 
prancha colorida inserida entre as páginas 84-85, sendo parcialmente rasgada, mas 
abandonada, a que está inserida entre as páginas 144-145. Em vitrina, no centro 
da sala de jantar.

(Relatório datilografado sob papel. Do Ministério da Educação, Cultura, não assinado - 
Documento do IPHAN - Dez/1952).

Sobre a inauguração - a 15 de novembro de 1952

Os jornais locais da época, O Estado, A Verdade, Diário da Tarde e A Gazeta, 

publicaram a notícia da inauguração com grande alarido.

A expectativa da população era que, além da exposição de obras do artista, 

houvesse a reconstituição da Casa de Victor Meirelles com os seus pertences 

particulares e domésticos. É o que podemos perceber no comentário da Revista Sul, n° 

13, de Dezembro de 1952, pelo Grupo Sul14.

Inaugurou-se no dia 15 de novembro p.p., a Casa de Victor Meirelles. Atitude das 
mais louváveis foi a tomada do Serviço do Patrimônio Histórico. Agora, mais cedo ou 
mais tarde, à medida que forem sendo recolhidas, não só as obras mas também os livros 
e demais pertences do pintor catarinense, para a casa onde ele nasceu, se terá um 
patrimônio valioso, (p. 38)

Nessa mesma revista, os integrantes do Grupo Sul mostraram seu desagrado

14 Grupo Sul - Nome pelo qual passou a ser conhecido o Círculo de Arte Moderna, fundado por um 
grupo de intelectuais em Florianópolis. O Grupo Sul editou uma revista, cuja existência foi de dez anos (1948
1958).
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com a descaracterização da casa, mencionando fatos como as mudanças da iluminação 

(último tipo de instalação elétrica instalada) e da fechadura (também em desacordo 

como estilo do prédio). Reclamaram, ainda, do horário estabelecido para o 

funcionamento do museu, inicialmente das 14 às 18 horas. Nesse horário, o público 

que trabalha não poderia visitar o museu. Sugeriram, então, que ele deveria abrir à 

noite, “por pouco que fosse”, e também aos domingos.

O jornal O Estado, de 18/11/52, fala sobre a inauguração do museu:

Cujo ato foi presidido pelo sr. Irineu Borhausen, Governador do Estado, contando com 
a presença de altas autoridades civis e militares e crescido número de exmas. famílias. 
Falando o representante da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez 
a entrega oficial [...] o Senhor Governador do Estado, sob vibrante salva de palmas 
abriu a fita inaugural que se encontrava à porta de acesso ao andar superior.
Na parte térrea, divisa-se logo na entrada, um retrato do pintor Victor Meirelles, e 

logo depois, além de alguns quadros com os estudos, os do Imperador e Imperatriz do 
Brasil, de sua autoria, e, na parte superior, outros originais, dos quais podemos 
destacar a ‘Morta’, ‘Estudos para a Batalha dos Guararapes’, ‘Combate Naval do 
Riachuelo’, ‘Passagem de Humaitá’, além de ‘Estudos de Panejamento e de Trajes’.

Vale lembrar que a criação do Museu Victor Meirelles, aconteceu em uma

época especialmente fértil para o surgimento de museus de arte no Brasil, que iniciou

no final da década de 40:

Em São Paulo, o jornalista Assis Chateaubriand funda o MASP (1947) e o industrial 
Francisco Matarazzo Sobrinho, Ciccilo, o Museu de Arte Moderna (1948). No Rio de 
Janeiro, Niomar Muniz Sodré, diretora do Correio da Manhã, forma outro Museu de 
Arte Moderna (1948). Em Santa Catarina, no governo de Aderbal Ramos da Silva, é 
oficializada a Arte Moderna com a assinatura do decreto n° 433, de 18 de março de 
1949, criando o Museu de Arte Moderna de Florianópolis, hoje Museu de Arte de 
Santa Catarina - MASC. (Catálogo Memória do MASC - 38 anos)

Embora este estudo não pretenda se aprofundar na contextualização do período

em que foi criado o museu, nos parece importante lembrar que ao lado dele, na mesma

rua, está situada a Escola Básica Antonieta de Barros, que na época da inauguração do

museu chamava-se Grupo Escolar Modêlo Dias Velho. Essa era, então, a mais
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conceituada escola de formação de professores do Estado de Santa Catarina, possuindo 

um pátio interno coberto, com paredes espaçosas, semelhante a uma galeria. Esse local 

foi sede da primeira exposição de Arte Contemporânea em Florianópolis, no período 

de 25 de setembro a 6 de outubro de 1948. Evento esse que pode ser considerado um 

marco da expansão da arte catarinense, que ocorreu a partir da década de 40. Com as 

obras dessa exposição, foi fundado no mesmo local, em data acima mencionada, o 

Museu de Arte Moderna de Florianópolis (atual Museu de Arte de Santa Catarina - 

MASC).

Havia nessa época uma pequena parcela da população, formada por intelectuais, 

que se preocupava com a modernidade. Porém, a grande maioria mantinha-se fiel às 

tradições e ao conservadorismo da época, e reagindo com furor a qualquer 

manifestação moderna. A reação à exposição de Arte Contemporânea de 1948 serve de 

exemplo das atitudes tomadas pela facção conservadora da época. Salim Miguel, um 

dos integrante do Grupo Sul, comenta na revista Sul n° 06, (13 de abril de 1951, à 

página 42):

Foi um espanto. Florianópolis oficializava o primeiro Museu de Arte Modema do 
Brasil. O estado de Santa Catarina se projetava como vanguardeiro no terreno das 
artes. Em jornais, revistas, suplementos literários e não literários do Brasil e até mesmo 
do exterior, inumeráveis foram os aplausos à iniciativa [...] sabendo da ojeriza que o 
público mal-informado vota à Arte Modema, sabendo o quanto o termo, dadas certas 
condições, em aparência limita, justo mesmo seria a denominação Contemporânea, 
mais elástica, mais ampla, que não causa tanta repulsa.

Ele questiona, ainda, sobre os culpados do abandono e do fechamento do 

Museu de Arte Modema por um longo tempo e faz referência “ao pedido de uma 

professora, das mais cultas da terra, para que fossem retiradas essas coisas daí do salão 

onde se achavam”. (Referindo-se às obras do Museu de Arte Modema no pátio interno
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do Colégio Dias Velho.)

O Museu de Arte Moderna de Florianópolis e seu pequeno acervo inicial foi 

abandonado e esquecido logo após a sua criação e só reabriu, já  em outra sede, em 

1952.

É necessário um estudo mais aprofundado para tentar recuperar aqueles tempos, 

pós 2a Guerra Mundial, na conservadora Florianópolis. Tempos que, segundo Salim 

Miguel (em Jornal o Estado, março de 1987), eram de “novas esperanças. 

Perplexidade. Inquietação. Busca de caminhos n ’um mundo que saía de uma 

hecatombe e que acreditávamos teria obrigatoriamente que ser melhor, mais justo, mais 

fraterno”.

O certo é que as duas instituições museológicas de Florianópolis, que abrigam 

acervos artísticos, foram criadas mais ou menos na mesma época e passaram por 

difíceis momentos naqueles meados do século XX.

O Museu de Arte de Santa Catarina hoje confortavelmente instalado no Centro 

Integrado de Cultura, com um acervo de mais de 1000 obras de artes catarinense, 

nacional e internacional - mudou de sede inúmeras vezes e permaneceu com as portas 

fechadas por longos períodos, perdendo ao longo de sua história algumas de suas mais 

importantes obras do acervo inicial.

Desde sua inauguração em 15 de dezembro de 1952 até sua revitalização em 

agosto de 1994 (momento que será foco maior do presente objeto de estudo), o Museu 

Victor Meirelles antes chamado Casa Natal de Victor Meirelles, passou por vários 

períodos de fechamento. Um deles, pelo que consta, foi de 1970 a 1974. Durante esse 

período, o acervo ficou sob a guarda do Museu de Arte de Santa Catarina.
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Nos primeiros tempos, a Casa Natal de Victor Meirelles ficou sob os cuidados 

de um Serviço de Administração e de Assistência Cultural da Casa de Victor Meirelles 

órgão que, em Io de janeiro de 1962, nomearia o “ex-pracinha da Marinha da Guerra, 

casado, com um filho de 10 anos, branco, com 41 anos de idade, técnico de som e com 

aptidões de eletricista” para cuidar do museu. (Arquivo do IPHAN, 1 Ia Coordenadoria 

- documento s/ data)

Em 1972, a Casa Natal de Victor Meirelles recebe a visita de Aracy Amaral, 

ensaísta e crítica de arte, que veio a Santa Catarina e levou ao diretor do 4o Distrito do 

IPHAN, em São Paulo, em relatório seu parecer sobre o funcionamento e montagem da 

Casa de Victor Meirelles:

A Casa Natal de Victor Meirelles não deve constituir-se em museu estático, devendo 
ao contrário transformar-se em casa de cultura, que propicie, não apenas o 
conhecimento do artista cuja obra abriga, porém numa eventual ampliação de seus 
objetivos, na base do centro de documentação, transformar-se em local de pesquisa da 
arte do século XIX no Estado de Santa Catarina. (Arquivo do IPHAN - 11a 
Coordenadoria - Relatório de 27 de junho de 1972)

A instalação desse centro de pesquisa e documentação seria feita em 

colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina. Ela sugeriu, ainda, um 

arquivo em forma de slides de toda a obra do artista Victor Meirelles, que se encontra 

dispersa em vários museus brasileiros e em mãos de particulares. Nesse centro de 

pesquisa, segundo Aracy Amaral, deveria constar também a bibliografia básica sobre 

Victor Meirelles, obtida com o auxílio do MNBA.15

Essa foi a primeira tentativa de transformar o museu em Centro Educativo- 

Cultural de pesquisa e divulgação da Arte, principalmente, da obra de Victor

15 MNBA - Museu Nacional de Belas Artes - RJ. Esse museu é o detentor do maior acervo artistico e 
bibliográfico de Victor Meirelles.
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Meirelles. Embora essa idéia não tenha sido posta em prática até hoje, ela está 

embutida no atual plano de revitalização do museu.

Em 18 de agosto de 1982, iniciou-se uma programação de um ano em 

comemoração ao sesquicentenário do nascimento de Victor Meirelles, constando dela:

-  descerramento de uma placa alusiva ao sesquicentenário do pintor;

-  mostra de 27 trabalhos do artista no MASC - sendo 13 do acervo da Casa de

Victor Meirelles e 14 vindos do MNBA em regime de comodato;

-  lançamento do concurso “Reinterpretação da Primeira Missa”, destinado a 

artistas catarinenses;

-  lançamento do livro Victor Meirelles de Lima - 1832-1903 sobre vida e obra 

do artista, numa edição da Pinakotheke. Lançamento esse feito no Rio de 

Janeiro e em Florianópolis.

O ponto alto, dessa programação, porém, foi a realização de um seminário com 

conferências sobre a vida e obra de Victor Meirelles e seu tempo, organizado por 

críticos e historiadores de arte do Rio de Janeiro e Florianópolis.

Apesar do alto nível dessas conferências, houve pouca participação do público, 

conforme pode-se notar neste trecho, retirado de uma matéria do jornal o Estado de 

25/08/82: “poucas pessoas (em tomo de 25) estiveram presentes no primeiro dia do 

Seminário sobre a obra e época de Victor Meirelles.” O tema da conferência 

ministrada nessse dia (“A Economia e a Vida Político-social do País e da Província à 

época de Victor Meirelles”) foi de grande importância tendo em vista a necessidade da 

contextualização da obra do artista.
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Nesse período, um crítico de arte local foi incumbido de proferir uma série de 

palestras sobre a vida e a obra do artista catarinense aos alunos da rede municipal de 

ensino.

Até 1994, ano em que o museu reabriu completamente reestruturado, a ligação 

das nossas escolas com ele se fazia apenas por iniciativa isolada de alguns professores.

A Casa Natal de Victor Meirelles tinha o cuidado de manter um funcionário 

atento para que os visitantes escolares não colocassem as mãos nas obras. Se tais 

visitantes tivessem curiosidade sobre a vida do artista e a história das obras, esse 

mesmo funcionário - que também era o guardião do museu - fazia as vezes de monitor 

de visitas guiadas, contando detalhadamente o que sabia a respeito das obras e da vida 

do artista. Não havia, assim, uma programação especial para os estudantes feita por 

educadores. Essa tarefa era cumprida pelo único funcionário do museu, um historiador 

amador, bom papo, pescador nas horas vagas, nativo da região e funcionário do MEC.

Quem passasse pelo museu na 2a metade da década de 70 e durante toda a 

década de 80 (nos períodos em que ele não estava fechado), poderia ver, com raras 

exceções esta cena: o museu vazio e o funcionário sentado à porta a tecer suas redes de 

pescar e a conversar calmamente com os transeuntes. Quando alguém visitava o 

museu, o funcionário largava sua rede e debulhava-se em apaixonados relatos sobre a 

vida e a obra de Victor Meirelles. Quando recebia alunos de colégios ou turistas, 

construía textos sobre seu venerado pintor e fazia relatos biográficos detalhados sobre 

o mesmo. Essa situação permaneceu até o final de 1991, quando o museu fechou 

novamente. O artista que já  tinha na época um museu em seu nome em Florianópolis, 

um busto na Praça XV e um nome de rua, era ainda praticamente desconhecido pela
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comunidade local. O museu era raramente visitado pelo público escolar.

Uma explicação para o fato do potencial pedagógico do Museu Victor Meirelles 

permanecer ignorado pela gente de sua cidade natal até o início da década de 90 pode 

ser encontrada se contextualizarmos tal fato e lembrarmos que, desde 1988, estava 

oficialmente implantado no Museu de Arte de Santa Catarina seu Setor de Arte 

Educação. Esse setor atendia a comunidade escolar com programas educativos 

especialmente organizados para os escolares. No entanto, ele serviu à comunidade por 

três anos e veio a interromper suas atividades em 1991 por motivos de completo 

descaso e desinteresse da própria instituição. Só reabriu tempos após, quando a arte- 

educação escolar já  exigia a presença da arte-educação efetiva em museus e já  não era 

mais possível admitir um museu sem efetivos programas educativos sob pena 

severas críticas vindas de outros museus do país e de outros segmentos da comunidade 

local.

Durante a década de 80, a arte-educação em museus nos principais museus de 

arte do país - como no Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Contemporânea 

de São Paulo, Museu Lasar Segall - SP e outros - obteve notáveis avanços.

Em 1982, a Coordenadoria de Educação do Museu Nacional de Belas Artes 

passou a desenvolver, entre seus vários programas de ação educativa, um 

especialmente dedicado a Victor Meirelles. O projeto intitulado “Vilma viu o Victor” 

que tinha como objetivo propiciar aos escolares um profundo estudo da vida e obra do 

artista, por meio de amplo material didático sobre o artista, exposições de obras do 

pintor existentes no acervo daquele museu e trabalhos de criação e recriação artística 

em atellier que culminavam com a mostra infantil “Vilma viu o Victor”. Esse projeto
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foi desenvolvido naquele museu, durante vários anos na década de 80, e esteve no 

MASC em Florianópolis em meados daquela década sob o nome “Eu vi o Victor”.

O Museu Lasar Segall, em São Paulo, passou a efetivar o atendimento ao 

público escolar em 1985, com a criação do setor de “Serviço Educativo” (mais tarde 

denominado de “Divisão de Ação Educativo Cultural”).

No MAC-USP, a Dri. Ana Mae Barbosa e a equipe de arte-educadores daquele 

museu sistematizaram a Metodologia Triangular em 1987, que vem desde então 

influenciando amplamente tanto a educação formal como a informal no país.

4.2 MUSEU VICTOR MEIRELLES - REVITALIZAÇÃO E ACERVO ATUAL

Desde a sua criação até o início do processo de sua revitalização em dezembro 

de 1991, o museu era denominado Casa Natal de Victor Meirelles. A partir do projeto 

de revitalização, ele reabre com o nome de Museu Victor Meirelles. Lourdes Rossetto, 

responsável pelo museu, informou que a mudança de nome foi necesssária devido à 

confusão que o público fazia, ao pensar que a Casa Natal de Victor Meirelles era um 

museu com pertences pessoais do artista, com objetos domésticos, e não um museu de 

arte.

O Museu Victor Meirelles permaneceu fechado ao público de dezembro de 

1991 a 18 de agosto de 1994. Durante esse período, o Museu passou por um amplo 

processo de revitalização. No bojo desse processo encontramos uma ambiciosa e bem 

vinda intenção: “Transformá-lo em museu modelo para o país”.

Na passagem de “patinho feio” a “museu modelo” muitas transformações foram
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(e ainda são) necessárias. Essa tarefa foi iniciada por profissionais do então IBPC 

(Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural), atual IPHAN, com a restauração do 

prédio-sede por meio da 1 Ia Coordenadoria Regional. Outro importante passo foi a 

criação de uma associação de Amigos do Museu, a Associação Victor Meirelles, 

formada por pessoas e instituições da comunidade local como atesta o próprio catálogo 

do museu (1994).

O Museu Victor Meirelles passou por fase de transformação conceituai e estrutural a 
partir de consulta feita, pelo IBPC, aos mais diversos segmentos da sociedade 
catarinense. A ação decorrente denominou-se ‘Projeto Victor Meirelles’. Os caminhos 
percorridos para reorganizar este espaço cultural só se tornaram possíveis graças ao 
esforço conjunto de entidades federais, estaduais, municipais, e o empresariado, que se 
reuniram com o objetivo de dinamizar o museu e revalorizar o maior artista plástico 
catarinense, conferindo-lhe consagração como nome símbolo das artes plásticas visuais. 
(Catálogo do museu - 1994)

Nessa ação conjunta foram realizadas obras de restauração do edifício, 

instalação do projeto lumino-técnico, instalação do isolamento térmico e outras obras 

que garantem tanto a conservação do prédio quanto a adequação do ambiente para a 

exposição do acervo e o bem estar do público visitante.

Foram instalados sistemas de segurança e de controle ambiental. Também o 

sistema de comunicação visual das exposições foi modificado de acordo com os atuais 

métodos de comunicação em museus brasileiros.

O Inventário e a documentação completa, bem como a restauração do acervo 

existente fazem parte desse projeto de revitalização.

Em uma das paredes externas do museu, o artista plástico Marcos Bento pintou 

um mural com uma releitura do quadro “A Primeira Missa no Brasil”, de Victor 

Meirelles. A intenção é chamar a atenção das pessoas que passam pelo museu para a 

casa natal do autor de tão popular obra de arte.
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Outra importante conquista do museu, nesse período, foi a criação do Largo 

Victor Meirelles. Lourdes Rossetto (no Caderno de Cultura do Diário Catarinense de 

04/09/93) esclarece que: “Para ampliar o espaço cultural a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis criou, por meio do Decreto n° 4253/93 o Largo Victor Meirelles, 

tomando o trecho compreendido entre a Rua Saldanha Marinho e a Praça XV em um 

local para o desenvolvimento de atividades artístico culturais.”

A área interna do museu, de apenas 94 metros quadrados, também foi 

remanejada. Destinou-se o piso superior (outrora residência do pintor) para a 

exposição permanente do acervo de Victor Meirelles e o térreo (o antigo armazém do 

pai do artista) para exposições temporárias e outros eventos.

A reserva técnica16 também foi pensada, mas até hoje o espaço (ao lado do 

museu) não não foi disponibilizado ficando o acervo guardado na Biblioteca do prédio 

da Alfândega, na sede da 11a Coordenadoria do SPHAN, devidamente processado e 

disposto de acordo com as atuais normas da museologia.

Acervo atual

A relação do acervo atual do Museu Victor Meirelles foi pesquisada 

diretamente nas Fichas de Registro do próprio museu, que se encontram no arquivo do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 11a Coordenadoria 

Regional em Santa Catarina. Esse arquivo foi organizado dentro do processo de 

revitalização que se iniciou em 1991.

São ao todo 63 obras de Victor Meirelles registradas e mais 2 retratos do artista

16 Espaço especialmente ambientado para guardar o acervo que não está exposto.
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feitos por outros autores. Algumas dessas obras já  estão no Museu Victor Meirelles 

desde a sua criação, outras foram cedidas posteriormente, em Regime de Comodato17, 

pelo Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, órgão também subordinado ao 

IPHAN. Essas obras são expostas no museu em sistema de rodízio, enquanto as demais 

permanecem na reserva técnica.

Número 01 - MVM18 

Objeto: Desenho
Título: “VISTA DE RONCIGLIONE - ITÁLIA”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura19

Local20: Ronciglione - Itália
Data: 1853
Técnica: Lápis s/papel21
Dimensões: 0,280 x 0,443 m 
Procedência: Indeterminada
Nota: A obra está no museu desde a inauguração em 1952.

Número 61 MVM

Objeto: Desenho Histórico
Título: “ESTUDO PARA A BATALHA DOS GUARARAPES’
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,168 x 0,243 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Pertence ao museu desde 1952.

Número 48 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE FEMININO”

17 Regime de Comodato: Empréstimo temporário.
18 Registro sob o n° 01 do Museu Victor Meirelles.
19 s/assinatura: sem assinatura.
20 Local: local onde a obra foi produzida.
21 lápis s/papel: lápis sobre papel.
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Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: C.22 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,268 x 0,177 m
Procedência: Indeterminada

Número 06 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,290 x 0,228 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Esta obra está no museu desde 1952.

Número 07 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO PARA TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,282 x 0,211 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Está no museu desde 1952.

Número 04 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO PARA TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,296 x 0,223 m
Procedência: Indeterminada 

Número 53 MVM

22 Circa - cerca de
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Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO PARA TRAJE FEMININO”
Autor Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,278 x 0,209 m
Procedência: Indeterminada

Número 08 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO PARA TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,270 x 0,200 m
Procedência: Indeterminada

Número 49 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO PARA TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,290 x 0,199 m
Procedência: Indeterminada

Número 11 MVM 

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO DE PERNAS E PÉS”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,270 x 0,431 m
Procedência: Indeterminada

Número 12 MVM

Objeto: Desenho Histórico



Título: “ESTUDO PARA BATALHA DOS GUARARAPES’
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,181 x 0,271 m
Procedência: Indeterminada

Número 53 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “RETRATO DE VICTOR MEIRELLES”
Autor: Pedro Peres
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: s/data
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,163 x 0,163 m
Procedência: Indeterminada

Números 58 e 62 (duas obras na mesma ficha) MVM

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO DE BRAÇOS E MÃOS SEGURANDO UM BASTÃO'
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,185 x 0,127 m e 0,193 x 0,136 m
Procedência: Indeterminada

Número 16 MVM 

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO DE MÃO SEGURANDO UM LIVRO
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,125 x 0,170 m
Procedência: Indeterminada

Número 17 MVM

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO COM TEXTO P/A BATALHA DOS GURARAPES”
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Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,272 x 0,211 m
Procedência: Indeterminada

Número 18 MVM

Objeto: Desenho
Título: “PAISAGEM ( estudo)”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1862
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,312 x 0,482 m
Procedência: Indeterminada

Número 19 MVM

Objeto: Pintura
Título: “VISTA DO DESTERRO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Nossa Senhora do Desterro
Data: 1847
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,172 x 0,355 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Esta obra registrada sob o n° 19 é uma vista parcial do centro da cidade

de Nossa Senhora do Desterro de 1847. No primeiro plano vê-se um 
casario e ao fundo, igrejas.

Número 20 MVM

Objeto:
Título:
Autor:
Local:
Data:
Técnica:
Dimensões:

Pintura
“CABEÇA DE VELHO (Estudo)”
Victor Meirelles de Lima 
Rio de Janeiro - RJ 
1862
Óleo s/tela 
0,453 x 0,383 m

s/assinatura (LEI)23

Procedência: Comodato de 03-07-82. Obra do MNBA.

23 LEI - Lado Esquerdo Inferior.
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Número 21 MVM

Objeto: Pintura Histórica
Título: “PASSAGEM DO HUMAITÁ (Estudo)”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Fragata Brasil - Rio Paraguai
Data: 1868-1870
Técnica: Óleo s/madeira
Dimensões: 0,442 x 0,675 m
Procedência: Transferido da ENBA24 para o MNBA, empréstimo para o Museu 

Victor Meirelles em 1961 e renovado em 1982.

Número 22 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “CRISTO SOBRE AS ONDAS (Cópia de autor ignorado)”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1853
Técnica: Óleo s/papel/tela
Dimensões: 0,314 x 0,447 m
Procedência: Da ENBA para o MNBA - Cedido em regime de Comodato para o 

Museu Victor Meirelles em 1982.

Número 23 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “LA RODEAN DE LA MUDUSE” (Cópia de Theodore Gericaut

1791-1824)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Paris - França
Data: 1857-1958
Técnica: Óleo s/papel/cartão
Dimensões: 0,359 x 0,525 m
Procedência: Da ENBA para o MNBA - Cedido em regime de Comodato para o 

Museu Victor Meirelles em 1982.

Número 24 MVM

Objeto: Pintura Histórica
Título: “CAPACETE E OMBREIRA DE METAL” (Estudo para a batalha de

Guararapes)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ

24 Escola Nacional de Belas Artes.
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Data: 1872
Técnica: Óleo s/cartão
Dimensões: 0,382 x 0,239 m 
Procedência:
Nota: O capacete que serviu de modelo para este estudo encontra-se no Museu

Histórico no Rio de Janeiro.

Número 25 MVM

Objeto: Pintura
Título: “MULHERES SULIOTAS” (Cópia de Ary Shaefer - 1795-1858)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Paris - França
Data: 1856
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,320 x 0,410 m
Procedência: Cedida em regime de Comodato pelo MNBA para o Museu Victor 

Meirelles em 1982.

Número 26 MVM

Objeto: Pintura
Título: “CABEÇA DE MENINO” (Estudo)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1853
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,400 x 0,330 m
Procedência: Cedida em regime de Comodato pelo MNBA para o Museu Victor 

Meirelles em 1982.

Número 27 MVM

Objeto: Pintura (retrato)
Título: “RETRATO DE SENHORA C/TRAJE DE 1870”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1870
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,718 x 0,573 m
Procedência: Cedida em regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 

1982.

Número 28 MVM



Objeto: Pintura Histórica
Título: “BARRANCO” (Esboço de Paisagem p/a Passagem de Humaitá)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1868
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,500 x 0,708 m
Procedência: Cedida em regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 

1982.

Número 29 MVM

Objeto: Pintura
Título: “CABEÇA DE HOMEM”
Autor: Victor Meirelles de Lima - as. (LDI25)
Local: Itália
Data: 1854
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,441 x 0,375 m
Procedência: Empréstimo à Casa Natal Victor Meirelles em 05-10-51. 

Empréstimo renovado em 1982.

Número 30 MVM

Objeto: Pintura
Título: “CABEÇA DE HOMEM
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Roma - Itália
Data: 1853-1854
Técnica: Óleo s/papel, colado s/madeira
Dimensões: 0,280 x 0,227 m
Procedência: Cedida em regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 

1982.

Número 31 MVM

Objeto: Pintura Histórica
Título: “FELIPE CAMARÃO” (Estudo p/a Batalha dos Guararapes)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,725 x 0,600 m

25 LDI - Lado direito inferior.
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Procedência: Da ENBA para o MNBA - empréstimo a CNVM em 1951. 
Renovado em 1982.

Número 32 MVM

Desenho s/Fotografia 
“VICTOR MEIRELLES’ 
A. Pelliciaré as. (LDI)

1915

Objeto:
Título:
Autor:
Local:
Data:
Técnica: Reprodução fotográfica c/retoque a lápis s/cartão.
Dimensões: 0,585 x 0,481 m
Procedência: Doação do Grupo Escolar de Itajaí em 15-11-52.

Número 33 MVM

Objeto: Pintura Histórica
Título: “CASAMENTO DA PRINCESA ISABEL”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1864
Técnica: Óleo s/cartão
Dimensões: 0,500 x 0,390 m
Procedência: Cedida em regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 

1982.

Número 34 MVM

Objeto: Pintura
Título: “CABEÇA DE MULHER” (Estudo)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1865
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,545 x 0,450 m
Procedência: Cedida em regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 

1982.

Número 35 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1866



Técnica: Óleo s/papel s/madeira
Dimensões: 0,294 x 0,216 m
Procedência: Cedida em regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 

1982.

Número 36 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE FEMININO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Óleo s/papel s/cartão
Dimensões: 0,271 x 0,223 m
Procedência: Doação de Armando Navaro da Costa ao MNBA em 1968 - e em 

regime de comodato ao Museu Victor Meirelles em 1982.

Número 37 MVM

Objeto: Pintura Histórica
Título: “GUERREIRO HOLANDÊS CAÍDO” (Estudo p/a Batalha dos

Guararapes)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,521 x 0,41 m
Procedência: Transferido da ENBA para o MNBA e ao Museu Victor Meirelles 

em 1951. Renovado em 1982.

Número 38 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “CABEÇA DE VELHO” (Estudo)
Autor: Victor Meirelles de Lima - as. no LEI
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1865
Técnica: Óleo s/cartão
Dimensões: 0,615 x 0,510 m
Procedência: Da ENBA para o MNBA. Cedido ao Museu Victor Meirelles em 

1951. Renovado em 1982.

Número 39 MVM

Objeto: Pintura /retrato



Título: “A MORTA”
Autor: Victor Meirelles de Lima - as. no L.E.C
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1864
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,510 x 0,610 m
Procedência: Da ENBA para o MNBA e ao Museu Victor Meirelles em 1951. 

Cedida em regime de comodato em 1982.

Número 40 MVM 

Objeto: Pintura
Titulo: “INVOCAÇÃO À NOSSA SENHORA DO CARMO” (Estudo)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1898
Técnica: Óleo s/cartão s/tecido
Dimensões:
Procedência: Da ENBA para o MNBA e ao Museu Victor Meirelles em 1961. 

Cedida em regime de comodato em 1982.

Número 41 MVM

Objeto: Pintura Histórica
Título: “BATALHA DOS GUARARAPES” (Esboceto)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872-1874
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 0,540 x 1,00 m
Procedência: Da ENBA para o MNBA. Empréstimo em 1961 ao Museu Victor 

Meirelles e renovado em 1982.

Número 42 MVM

Objeto:
Título:

Autor:
Local:
Data:
Técnica:
Dimensões:
Procedência:

Pintura
“NOSSA SENHORA DO DESTERRO VISTA DO ADRO DA 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO 
BENEDITO”
Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Nossa Senhora do Desterro
1847
Óleo s/tela 
0,717 x 1,192 m
Pertence à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São
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Benedito.
Nota: Esta pintura foi restaurada pelo MNBA em meados da década de 80 e

festivamente acrescida ao acervo do MVM em 1986.

Número 43 MVM

Objeto: Pintura
Título: “DEGOLAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA’
Autor: Victor Meirelles de Lima - as. (CID26)
Local: Itália
Data: 1855
Técnica: Óleo s/tela
Dimensões: 1,272 x 0,964 m
Procedência: Cedida em comodato em 1982.

Número 44 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE PANEJAMENTO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,373 x 0,199 m
Procedência: Indeterminada

Número 45 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE PANEJAMENTO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Crayon s/papel
Dimensões: 0,367 x 0,238 m
Procedência: Indeterminada

Número 46 MVM 

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE PANEJAMENTO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália

26 CID - Canto inferior direito.



Data: 1854-1856
Técnica: Crayon s/papel
Dimensões: 0,376 x 0,190 m 
Procedência: Indeterminada

Número 47 - MVM (Duas obras sob o mesmo número - uma no verso da outra)

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,253 x 0,220 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Um dos lados mostra um grupo de figuras femininas vistas de costas t

no verso deste, três estudos de anatomia.

Número 48 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,290 x 0,204 m
Procedência: Indeterminada

Número 51 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,272 x 0,199 m
Procedência: Indeterminada

Número 52 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
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Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,291 x 0,205 m
Procedência: Indeterminada

Número 60 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,286 x 0,207 m
Procedência: Indeterminada

Número 54 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,309 x 0,211 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Este estudo representa uma mulher sentada amamentando um bebê.

Embora o título seja estudo de traje, pode-se fazer uma leitura bem
mais ampla. Uma das curiosidades é que não aparece o seio 
desnudo da mãe.Este é dissimulado pela touca do bebê.

Número 09 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,282 x 0,201 m
Procedência: Indeterminada

Número 03 MVM
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Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,290 x 0,193 m
Procedência: Indeterminada

Número 55 MVM

Objeto: Pintura
Título 
Autor 
Local

“DESTERRO”
Victor Meirelles de Lima - as. (LDI)
Nossa Senhora do Desterro 

Data: 1846
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0 ,390x0 ,611m  
Procedência: Indeterminada
Nota: Panorama da cidade de Nossa Senhora de Desterro atual Florianópolis -

Em primeiro plano vê-se a Baía Sul, à direita o mar com embarcações da 
época. Ainda não havia o aterro. À esquerda Casario, destacando-se a 
igreja de São Francisco Xavier. Mais ao alto à direita um edifício alto 
com torres, no local onde hoje fica o hospital de Caridade.

Número 56 MVM

Objeto: Pintura
Título: “VISTA DE DESTERRO”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Nossa Senhora do Desterro
Data: 1846-1848
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,364 x 0,618 m
Procedência: Indeterminada
Nota: Esta obra é uma vista da Praça XV de Novembro com a catedral, palácio

do Governo, a igreja de São Francisco Xavier com duas torres Casarios 
hoje não existentes.

Número 57 MVM 

Objeto: Desenho
Título: “HOMEM CORRENDO (Estudo)”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
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Data: 1872
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0 ,164x0 ,181m  
Procedência: Indeterminada

Números 14 e 02 (duas obras numa ficha) MVM

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO DE MÃOS”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 1,40 x 1,22 x 0,140 m e 0,208 x 0,133 x 0,203 m 
Procedência: Indeterminada

Número 59 MVM

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO DE MÃOS”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,125 x 0,163 m
Procedência: Indeterminada

Número 50 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima
Local: Itália
Data: 1854-1856
Técnica: Óleo s/papel
Dimensões: 0,206 x 0,166 m 
Procedência: Indeterminada

s/assinatura

Número 61 MVM 

Objeto: Desenho
Título: “ESTUDO PARA A BATALHA DE GUARARAPES”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1872
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Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,101 x 0,136 m 
Procedência: Indeterminada

Número 10 MVM

Objeto: Pintura
Título: “ESTUDO DE TRAJE”
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Itália
Data: 1856
Técnica: Aquarela s/papel
Dimensões: 0,257 x 0,201 m
Procedência: Indeterminada

Número 63 MVM 

Objeto: Desenho
Título: “SOLDADO RECLINADO” (Estudo p/a Batalha dos Guararapes)
Autor: Victor Meirelles de Lima - s/assinatura
Local: Rio de Janeiro - RJ
Data: 1852
Técnica: Lápis s/papel
Dimensões: 0,237 x 0,261 m
Procedência: Indeterminada

4.3 O MUSEU VICTOR MEIRELLES E A ARTE-EDUCAÇÃO

A idéia principal embutida nessa reestruturação é a transformação estrutural e 

conceituai dessa unidade museológica, na qual a preocupação didática fica ao mesmo 

nível da preservação e da exposição das obras. O museu é repensado para ser uma 

instituição museológica de carácter educativo cultural em que nada é amadorístico. 

Tudo é pensado dentro das mais rigorosas regras da atual museologia.

A Técnica em Assuntos Culturais do IPHAN, Lourdes Rossetto, responsável 

pelo museu, é arte-educadora e mestre em educação. Para atender aos programas
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educativos desenvolvidos pelo museu, a prefeitura municipal cedeu uma arte-

educadora, Lena Peixer, ex-coordenadora de artes daquela secretaria, que também é

artista. Em trabalho conjunto, para transformar o museu em um centro dinâmico de

difusão cultural, elas colocam como uma das prioridades do museu o desenvolvimento

de uma proposta de ação educativo-cultural voltada para as escolas da rede municipal

de ensino. O projeto intitula-se “Museu vai à Escola, Escola vai ao M useu” e vem

sendo executado sob forma de “projeto piloto”, desde a reabertura do museu em 1994.

Na introdução do projeto, fica claro que o museu pensa a educação e a cultura

vinculadas: “O museu, em si, não basta, é preciso que a cultura esteja embutida na

educação, que a educação se faça com cultura e arte, só assim se tem educação” . Ainda

para explicitar as bases teóricas do projeto:

Os museus devem estar comprometidos com o processo educacional, desempenhando 
uma ação educativa no âmbito da educação formal e informal, ação esta vinculada não 
somente às atividades programadas para alunos e professores, mas que devem suscitar 
a criatividade, o questionamento, a reflexão crítica e a busca de um novo fazer, o que 
para nós se caracteriza em um ato educativo.O propósito educacional de uma museu é 
conseguir com que as pessoas observem, interessem-se pelas demonstrações, chegando 
a uma síntese do que elas viram. Num programa educacional, os métodos adotados 
para qualquer assunto devem ser cuidadosamente escolhidos, visando o máximo de 
eficiência. O intercâmbio entre o museu e a escola é da maior importância para a 
completa realização de um programa educacional. (Arquivo do IPHAN - 11a 
Coordenadoria - julho de 1994)

O projeto “Museu vai à Escola, Escola vai ao Museu” é desenvolvido em quatro

etapas:

I a etapa - Encontro com os professores de Educação Artística

Esse encontro é realizado durante um dia, geralmente no início do ano letivo, 

com os professores das escolas municipais. O convite é feito por meio da secretaria de
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educação do município. A arte-educadora do museu que desenvolve esse projeto, foi 

durante cinco anos coordenadora de artes da secretaria municipal de educação, não é, 

portanto, funcionária efetiva do IPHAN, mas sim da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. Por essa razão, ela desenvolve o projeto piloto “Museu vai à Escola, 

Escola vai ao Museu” junto a rede municipal de ensino, com a qual se comprometeu a 

trabalhar ao vir para o museu.

No início, o projeto era dirigido apenas aos professores de educação artística e 

escolares de 5a a 8a séries do ensino fundamental, porém, este ano houve uma 

extensão do projeto também para os professores de Ia a 4a série deste nível. Isso 

aconteceu devido ao problema da total falta de familiaridade com o museu e com a 

obra de Victor Meirelles que os alunos de 5a a 8a série apresentaram. Ampliando o 

programa para as séries iniciais, o museu tem a intenção de iniciar as crianças mais 

cedo na arte, suprindo assim uma lacuna na formação escolar.

Nessa primeira etapa, a arte-educadora do museu fala aos professores sobre a 

vida e obra do artista, sobre como deve ser organizada uma visita ao museu e sobre 

como é desenvolvido o projeto “Museu vai à Escola, Escola vai ao Museu” .

Parte das atividades com os professores neste dia é desenvolvida diretamente no 

museu, onde fazem exercícios de leitura e releitura das obras, como preparação para o 

trabalho a ser desenvolvido com os alunos.

Outro ponto importante levantado nestas reuniões, é a informação sobre como 

devem se comportar os alunos durante as visitas. Segundo a arte-educadora, dos 

professores que participam destes encontros, poucos, menos da metade, são os que 

trazem os alunos ao museu. A maioria não vem, porque acha difícil sair da escola com



as crianças, e outras desculpas semelhantes.

Toda a rede pública municipal tem aulas-faixa (duas aulas seguidas) de 

educação artística, exatamente para facilitar as “saídas para aulas extra-muros”. 

Mesmo assim, segundo a responsável pelo projeto, poucos são os professores que 

procuram o museu para esse programa. Mesmo as escolas bem próximas ao museu 

raramente o visitam, e quando isso acontece é por iniciativa de determinado professor, 

e não porque a escola ache esse trabalho importante.

Nesses encontros, é oferecido material didático sobre a vida e obra do artista, 

leitura da obra de arte e detalhes sobre a forma com que o museu pode auxiliar os 

alunos nas visitas e pesquisas no museu.

No desenvolvimento desse projeto, o museu sempre auxilia nas visitas. Os 

professores não se sentem preparados para realizarem a visita no museu com seus 

alunos sem auxílio de monitoria.

2a etapa: Vamos ver o Victor (na escola)

Análise de reproduções de obras de Victor Meirelles na Escola e preparação dos 

alunos para a visita no museu.

O museu possui apenas duas reproduções de obras do acervo para essa etapa do 

projeto. Ambas têm 0,30 x 0,40 m. São reproduções do “Estudo do Casamento da 

Princesa Isabel” e “Degolação de São João Batista”.

O museu fornece ainda ao professor folhetos e textos sobre a vida e obra do

artista.

Nessa etapa, o professor é livre para trabalhar com a reprodução e o material
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didático que o museu fomece. O importante é que ele prepare seus alunos com todos 

os dados necessários sobre a obra, sobre o artista, sobre o museu e sobre o 

comportamento durante uma visita ao museu.

3a etapa: Vendo o Victor no Museu

A escola vai ao museu, no qual acontece uma visita guiada a toda a exposição, 

enquanto o monitor fala sobre cada obra exposta, analisando:

-  técnica;
-  linhas estruturais;
-  formas;
-  composição;
-  cores;
-  texturas.

Após a visita guiada, dependendo do tempo disponível dos visitantes é realizado 

um exercício de releitura, que pode ser em forma de desenho, pintura ou com 

exercícios de expressão corporal. Os materiais que o museu têm disponíveis para esses 

trabalhos são: papel kraft, lápis preto 6B, carvão, lápis de cor, giz de cera e papéis 

diversos para colagens. Essas atividades são desenvolvidas no próprio espaço do

27museu, ou no pátio nos fundos do mesmo .

4a etapa: Vimos o Victor no Museu

Esse é o momento em que a arte-educadora do museu é chamada na escola para 

participar da última etapa. É quando a classe de alunos que foi ao museu apresenta a

27 Esse pátio está situado na parte de trás do prédio (área não coberta). O Museu não dispõe de espaço 
próprio para desenvolver atividades de atellier.
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todos os demais alunos da escola os trabalhos de releitura plástica. Essa apresentação é 

feita em forma de exposição nos espaços exteriores às salas de aula. São realizadas 

também releituras plásticas, cênicas e relatos escritos e orais sobre a visita ao museu. 

Nessa etapa é feita ampla divulgação do museu a toda a escola.

Esse projeto foi amplamente divulgado pela mídia local, por meio de jornal e 

televisão, que tem demonstrado interesse pelo mesmo.

Segundo a arte-educadora do museu, os professores que participam têm gostado 

muito e geralmente voltam no ano seguinte com outra turma de alunos.

Além do projeto “Museu Vai à Escola, Escola vai ao Museu”, são atendidos 

também os escolares da rede pública estadual e as escolas particulares que solicitam 

visitas monitoradas. Esse atendimento é feito pela arte-educadora ou pela estagiária, 

que auxilia na forma mais tradicional das visitas guiadas, acompanhando os visitantes, 

dando explicações sobre a vida e obra do artista. Algumas vezes são feitas também 

releituras e outras atividades arte-educativas, envolvendo o prédio.

Exposições Temporárias

No espaço cultural (andar térreo do museu) acontecem exposições 

temporárias. Elas têm o objetivo de divulgar artistas emergentes e promover o 

reconhecimento de artistas consagrados num amplo programa de difusão das artes 

plásticas, além da preocupação com períodos e movimentos de relevância histórica e 

artística no cenário nacional e internacional. Também nesse espaço, a preocupação é 

sempre didática.

28 Criado também dentro do projeto de revitalização de 18/08/94.
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Além das visitas guiadas com releitura das obras sob a orientação do pessoal do 

museu, são promovidas ainda as “conversas com os artistas” que expõem nesse 

espaço. Além da desmistificação da figura do artista e de seu processo criador, os 

escolares constroem conhecimento nessa relação artista, obra e público.

Basicamente as atividades educativas são desenvolvidas tendo em vista duas 

propostas metodológicas: A Educação Patrimonial e a Metodologia Triangular no 

Ensino da Arte.

Na Educação Patrimonial, o ensino é centrado no objeto, que é um referente

para todo o processo educacional. Nessa perspectiva diz Denise Grinspum:

os museus só terão um papel a desempenhar, se forem capazes de propiciar ao visitante 
a aquisição de conhecimentos através de seus acervos. O visitante, se atingido pelos 
objetivos educacionais, pode apropriar-se de um saber que lhe possibilitará a expressão 
de pensamentos e sentimentos. Esta apropriação lhe dará um senso daquilo que lhe 
pertence, ou seja daquilo a que os museus tanto se esforçam em valorizar: Patrimônio. 
Isto é o que desejamos como uma política de Educação Patrimonial. (1967-1992 - 
Museu Lasar Segall - 25 anos, Histórico, Análise e Perspectivas, p. 134)

Este estudo não se propõe a questionar essa metodologia e também não se

aprofunda em discutir se o Museu Victor Meirelles a está aplicando corretamente.

Porém, cabe lembrar que qualquer processo educacional fundamenta-se em bases

teóricas e científicas, que definem a metodologia a ser aplicada em seu

desenvolvimento, e que a educação centrada no objeto requer a consideração de

alguns princípios fundamentais do aprendizado e da percepção.

Quanto à Metodologia Triangular, já  explicitada anteriormente, ela vem

norteando as atividades tanto na educação formal como na informal desde sua

sistematização no MAC nos últimos anos da década de 80.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

A primeira questão a considerar na conclusão desse estudo é que ele está apenas 

propondo o início das reflexões em tomo do assunto.

Com certeza, outros estudos serão necessários para interpretar o potencial 

pedagógico do Museu Victor Meirelles e de seu acervo, no sentido de tomá-lo mais 

acessível ao público escolar.

Revelar os aspectos relevantes de sua história, descobrir seu acervo e os 

programas educativos que desenvolve são apenas um primeiro e pequeno passo.

Victor Meirelles continua desconhecido na comunidade escolar. Estudos com 

ampla contextualização de sua obra e de sua situação dentro da história da arte 

brasileira e catarinense ajudarão a quebrar o preconceito que existe em relação a 

Victor Meirelles como pintor “acadêmico a serviço da corte.” Negar sua obra por esses 

aspectos é o mesmo que negar uma parte da história brasileira. A obra de Victor 

Meirelles precisa ser vista dentro do seu tempo para se chegar à conclusão que, apesar 

de todas as limitações impostas pela estética oficial do Academismo, ele fez o melhor 

que pôde.

A arte-educação local, ao apresentar Victor Meirelles aos alunos, precisa antes 

se aprofundar nos estudos sobre esse artista.

O Museu Victor Meirelles, a caminho de se transformar em museu modelo para 

a cidade e para o país, precisa urgentemente criar um Centro de Pesquisa e 

Documentação com amplo material educativo (bibliográfico e audiovisual) sobre 

Victor Meirelles, sua obra e seu tempo. Como já  havia sugerido Aracy Amaral, ainda
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na década de 70, um Centro de Pesquisa e Documentação sobre arte brasileira do 

século XIX, com slides, vídeos e reproduções de toda a obra de Victor Meirelles que 

se encontra espalhada em outros museus brasileiros e em mãos de particulares.

Esse material didático deveria tanto ser utilizado para consulta local, quanto em 

regime de empréstimo às escolas de Florianópolis e porque não ao interior do estado. 

Mesmo porque, é pequeno o material bibliográfico existente sobre o artista e sua obra, 

e tanto as escolas locais quanto às do interior do estado não têm acesso a ele.

É necessário também confeccionar material bibliográfico sobre vida e obra de 

Victor Meirelles especialmente para as crianças, a exemplo da série “OLHARTE” 

concebida pelo MAC-USP, para incentivar o diálogo da criança com a arte, tomando 

como ponto de partida o acervo daquele museu.

Para melhor avaliar as possibilidades pedagógicas do pequeno acervo do Museu 

Victor Meirelles seria preciso confrontá-lo com toda a obra do artista dispersa em 

outras instituições museológicas do país. Isso seria possível por meio de um Centro de 

Pesquisa e Documentação, que facilitaria tanto o reconhecimento de sua importância, 

quanto uma possível mudança em sua coleção. O Museu Nacional de Belas Artes - RJ, 

órgão também regido pelo IPHAN, é responsável entre muitas outras obras do artista, 

pela pintura, óleo s/papel de 1851: “UMA RUA NA CIDADE DE DESTERRO”. Essa 

pintura parece ser bem mais interessante para despertar os escolares de Florianópolis 

do que, por ex., “ A MORTA e A DEGOLAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA” que, 

segundo a arte-educadora que atende o público infantil no museu, assusta e dificulta 

exercícios de releitura com as crianças menores.

O museu possui quatro obras que representam a então Vila de Desterro. Entre



elas, três pequenas aquarelas com “VISTAS DA DESTERRO”, de meados do século 

passado, e um óleo s/tela de 1847, de extraordinária beleza com 0,717 x 1,192 m, que 

também representa uma vista da Desterro do século passado.

Essas quatro obras poderiam, juntamente com “UMA RUA NA CIDADE DE 

DESTERRO (do MNBA - RJ) e com a própria Casa Natal do artista, servir de elo 

emocional para despertar o interesse das nossas crianças, e dos escolares em geral, pela 

arte, em especial pela obra de Victor Meirelles e mais particularmente pelo museu que 

leva seu nome, e seu pequeno acervo, estabelecendo relações com a cidade de 

Florianópolis.

A reprodução dessas cinco obras poderia constar em livros didáticos e do acervo 

de imagens que nossos professores utilizam nas aulas de arte para exercícios de leitura 

e releitura, principalmente na pré-escola e nas 4 primeiras séries do ensino 

fundamental. Para os alunos maiores poderiam ser introduzidas também as grandes 

obras de pintura histórica e os estudos (Reproduções).

Geralmente, fala-se em Victor Meirelles como autor da Primeira Missa no 

Brasil, e mesmo em Florianópolis, sua terra natal, se desconhece essas paisagens, 

importantes referências da Vila de Nossa Senhora do Desterro.

O acervo do Museu Victor Meirelles permite, aos estudantes do curso de 

Educação Artística (3o grau) e outros interessados, saber como pintavam os 

acadêmicos do século XIX no Brasil e possibilita estudos sobre o ensino da arte na 

Academia Imperial de Belas Artes.

Os numerosos estudos de trajes e panejamento talvez possam interessar aos 

estudantes da recém criada Faculdade de Modas da Universidade do Estado de Santa
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Catarina.

Essas deduções preténdem apenas chamar a atenção para a necessidade de 

continuação e aprofundamento do estudo, o que «ontribuiria para o desvelamento do 

potencial pedagógico do Museu Victor Meirelles e do seu acervo.

E comum, nas escolas locais, o uso de reproduções de obras de arte de artistas 

consagrados pela História da Arte Universal, como Picassq, Leonardo da Vinci, Miró, 

Matisse etc. para exercícios de leitura e releitura de obras de arte. Muito embora esses 

artistas devam ser estudados por que não iniciar esse contato com um artista local? Ou 

então, por que não estudá-los ao mesmo tempo, estabelecendo relações e comparações, 

devidamente contextualizadas?

Quando a criança é iniciada na arte que está longe dela, na arte que ela 

dificilmente vai ver “ao vivo”, ela tem mais dificuldade em associá-la a sua vida, ao 

seu cotidiano. A arte vai continuar sem graça, longe do contato real, nos slides, no 

vídeo, no livro da professora, livro que ela geralmente não pode comprar.

Provocar o contato real com obras de um artista da cidade - que a representou 

com sua melhor forma de fazer arte - e conhecer a casa onde ele nasceu, pode ajudar a 

desenvolver atividades junto aos escolares com o objetivo de aproximar a arte do 

cotidiano de cada um para, a partir dessa experiência, incorporar elementos da arte 

mais no sentido universal.

Para que o museu se tome realmente um referencial significativo com a 

finalidade de aprender e ensinar arte, é precisa que ele continue seu processo de 

revitalização, somando às suas já  significativas conquistas, a superação das
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dificuldades relativas à implantação de um Centro de Documentação e Pesquisa29, e à 

carência de pessoal e de verbas para confecção de material didático, como impressos, 

slides, vídeos, reproduções de obras do acervo, etc. E desse modo, aproximar-se cada 

vez mais de sua meta, de tomar-se um museu modelo para Florianópolis e para todo o 

país.

■9 Aproveitando para esse fim o andar do prédio ao lado (anexo) do museu. Este espaço foi cedido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina.para ser utilizado pelo museu,em data recente de 22 de outubro de 1996.
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