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RESUMO 

O presente trabalho apresenta reflexões acerca das experiências vivenciadas no Projeto 
Linha do Abraço, desenvolvido no Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM BA.  O projeto 
foi acolhido pelo MAM BA e está sendo desenvolvido com a participação de 25  crianças 
moradoras de uma comunidade próxima ao museu, estudantes do curso de Artes Visuais – 
Licenciatura, da Universidade Católica de Salvador  e profissionais voluntários, desde 
setembro de 2008. O projeto tem como objetivo desenvolver o fortalecimento dos laços 
afetivos, identitários e culturais, sob as interfaces museu-comunidade-novas tecnologias, 
visando possibilitar a autoconstrução de uma visão complexa nos sujeitos participantes.  

Palavras-chave: Intermediação. Sujeito Complexo. Artes visuais. Museu de Arte Moderna 
da Bahia 

 
ABSTRACT 

This paper presents reflections on the experiences in the Embrace Line Project, developed at 
the Museum of Modern Art of Bahia. The project was welcomed by the museum and is being 
developed with the participation of about 25 children of a community in the neighborhood, 
students of Visual Arts Graduate, Catholic University of Salvador and professional volunteers, 
since September 2008. The project aims to develop the strengthening of emotional ties and 
cultural identity under the interfaces museum-community-new technologies to enable a self 
construction of a complex view on the individuals. 

Key-words: Intermediation. Complex individual. Visual arts. Modern Art Museum of Bahia. 

 

 

1. Introdução 

“Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde 
mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, 
quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não 
figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. 
Só quieto. Nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente 
— minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai 
mandou fazer para si uma canoa...”  Guimarães Rosa 

Vivenciamos um momento em que uma nova epistéme se configura: a epistéme da 

complexidade, trazendo consigo uma outra visão de mundo, solicitando novas 

posturas de educadores, pesquisadores, artistas-pesquisadores, estudantes e 

cidadãos. Nesse novo olhar, busca-se a valorização do sensível, do campo dos 

afetos, da multiculturalidade, da não-linearidade. 
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Bauman (2001) denomina o momento atual de “Modernidade líquida, fluida”, 

apontando que no projeto da Modernidade, já no Manifesto Comunista existia a 

premissa de “derreter os sólidos”, como forma de propor mudanças para uma 

sociedade tradicionalista e inflexível, em todos os âmbitos, que não se coadunava 

com os objetivos transformadores daquele projeto. 

Os sólidos que estão para serem lançados no cadinho e os que estão 
derretendo neste momento, o momento da modernidade fluida, são os elos 
que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas – os 
padrões de comunicação e coordenação entre as políticas de vida 
conduzidas individualmente, de um lado, e as ações políticas de 
coletividades humanas de outro. (BAUMAN, 2001, p. 12).  

Na sociedade do conhecimento, frente à potencialização das formas de troca e 

produção da informação, qual deve ser o papel das artes e seu ensino? Como 

fomentar uma aproximação de comunidades que por seu histórico, foram excluídas 

dos espaços de produção e difusão cultural, como os museus? 

Levy (2004) afirma que as tecnologias tendo sido criadas pelo homem integram sua 

cultura, por isso não advoga sobre o impacto das mesmas sobre as sociedades. 

Para o autor, as tecnologias não determinam a ação humana, mas sim, abrem 

possibilidades para a realização das mesmas.  

A experimentação tem sido cada vez mais utilizada pelos artistas visuais, a partir da 

fotografia, do cinema, da televisão, do vídeo e do computador. Esses dispositivos 

tecnológicos se constituem como meios de construção, recepção e apresentação 

das mensagens estéticas em nossa contemporaneidade. 

Acredita-se em uma influência recíproca entre os meios de comunicação e a 

produção artística, no sentido de novas descobertas, de criação de novas 

possibilidades, de construção e recepção das informações artístico-estéticas.  

A partir da absorção dos meios tecnológicos, enfatiza-se nas artes visuais o 

privilégio para o exercício dos sentidos, da experiência estética, da imaginação 

criadora, da emoção. “... o prazer dos sentidos é constitutivo do impulso vital, ele 

´faz´ sociedade, funda a socialidade primordial”. (MAFFESOLI, 1996, p. 84). 

Para Maffesoli (1996) a emoção estética na contemporaneidade assume papel de 

estrutura antropológica, como “cimento da sociedade”, adquire caráter societal. 
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As sociedades pós-modernas são plurais e abertas a possibilidades. As tecnologias 

de informação e comunicação proporcionaram a criação de novos espaços, os 

espaços virtuais, que têm a imaterialidade como característica, proporcionando 

novas experiências. A vida em comunidade ganha em valor e a estética  é também 

uma atividade ética, pois acontece em socialidade.  

 [...] Em suma, esboça-se um novo dado social que acentua, antes de tudo, 
a fusão, sem levar em conta o seu porquê. É, contudo, possível que essa 
fusão, repito, por mais chocante que seja, determine a nova forma de 
solidariedade nas sociedades complexas. (MAFFESOLI, 1996, p. 30). 

As expressões artísticas, em suas várias linguagens e categorias, diferenciam-se da 

Ciência, pois a leitura dos resultados dos experimentos científicos é sempre única, 

enquanto que para a leitura dos trabalhos artísticos abrem-se  leques de 

possibilidades. Trabalhando com os sentimentos, os sentidos e a cognição, a arte 

também é uma forma de conhecimento: o denominado conhecimento sensível. 

A produção artística é também uma forma de agir e refletir, ou seja, de conhecer o 

mundo, de produzir conhecimento, integra assim os processos cognitivos dos seres 

humanos. “Sabe-se que o homem com sua enorme capacidade de raciocinar e 

refletir sobre seus atos busca conhecer a realidade em que está inserido, agindo 

sobre a mesma, num eterno agir e refletir” (MATURANA; VARELA, 2004). Um ser-

fazer-conhecer ético–estético, entremeando e tecendo em conjunto a complexidade 

do ser. 

As novas tecnologias estão presentes nas obras expostas no MAM BA e também em 

obras do acervo. A contextualização das obras com a realidade das crianças 

participantes do projeto Linha do Abraço e também o conhecimento das técnicas de 

produção, integram os exercícios estéticos propostos no projeto, tendo sido 

trabalhadas até o momento obras nas linguagens da fotografia e do vídeo. 

Nas partes a seguir serão apresentados um breve histórico sobre o Museu de Arte 

Moderna da Bahia, a proposta do Projeto Linha do Abraço, assim como as bases 

conceituais dos termos mediação, intermediações. 

2. O Museu de Arte Moderna da Bahia 

Os museus configuram-se como espaços para a preservação e disseminação do 

conhecimento, desenvolvendo atividade econômica diretamente ligada à cultura.  
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São espaços de história, de vivências de sentidos e construção de significados, que 

têm passado por transformações em nossa contemporaneidade.  

De acordo com o Estatuto dos Museus (2009),  

Os museus são instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, 
abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. 

O Museu de Arte Moderna da Bahia, fundado em 1959, está sediado em um 

complexo arquitetônico datado do séc. XVI, denominado Solar do Unhão.  É 

patrimônio artístico e cultural do estado da Bahia, desde o ano de 1943, guardando 

além de memórias do Brasil colônia, vestígios das transformações que ocorreram 

com a “chegada” do modernismo, há cerca de 50 anos, na capital do estado da 

Bahia. 

Importante presença nesse período e autora do projeto de implantação e 

restauração do sítio arquitetônico do Solar do Unhão, Lina Bo Bardi, arquiteta, já 

naquele período valorizava o diálogo entre o erudito e o popular. “O Povo da Bahia é 

‘antigo e moderno’, é internacional-popular e, nas suas invenções nada tem do ranço 

da colônia.” (BARDI citada por OLIVEIRA, 2006, p. 145). 

Seu projeto para um museu de arte moderna integrava também um museu de arte 

popular, sediados no mesmo local, o que não se concretizou,. 

É de Lina Bo Bardi a vontade e o desejo de fazer do museu um local de produção 

cultural, pulsante, vibrante, em diálogo com a produção artesanal do nordeste.  

Pode-se observar em seus apontamentos e croquis: os espaços abertos, as praças 

de seus prédios arquitetônicos são sempre vivenciadas por crianças, preenchidas 

com brinquedos, água, pedras, com vida.  

A Bahia passou por um período de efervescência cultural no final dos anos de 1950 e 

primeiros anos da década de 1960. Fica claro também a importância de uma 

Universidade para a transformação de uma cidade, no sentido de politização, criação 

e conscientização de sua população, pois data dessa época a fundação das Escolas 

de Teatro, Arquitetura e Música da Universidade Federal da Bahia. A Escola de Belas 

Artes já existia, tendo sido incorporada a Universidade em 1947. Foi fundada como 
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Academia de Belas Artes da Bahia, pelo pintor espanhol Miguel Navarro Y Canizares 

e pelo pintor João Francisco Lopes Rodrigues em 12 de dezembro de 1877. 

O Museu de Arte Moderna da Bahia é um museu estadual e por conseqüência 

subordinado ao órgão estadual, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do 

Estado da Bahia – IPAC e à Secretaria de Cultura do Estado. 

Como o estado da Bahia passou por uma mudança de direcionamento político há 

quatro anos atrás, mudanças ocorreram também na forma de gerir e tratar a coisa 

pública, no que se refere aos espaços culturais. Em consonância com o Ministério da 

Cultura, muitas ações têm sido desenvolvidas para que um número cada vez maior 

de cidadãos tenha acesso à cultura. O MAM-BA como espaço tradicional da cultura 

baiana, também vem passando por transformações, no que diz respeito à gestão e 

também a programação de atividades e propostas para a cidade. 

3. O Projeto Linha do Abraço 

O projeto Linha do Abraço foi acolhido pelo MAM BA, integrando os projetos 

especiais do Núcleo de arte educação do museu.  Na sociedade do conhecimento, 

frente à potencialização das formas de troca e produção da informação, como 

trabalhar o sensível a partir da cultura digital, sob a perspectiva dos fruidores?  

Construído a partir do paradigma da complexidade, o Projeto Linha do Abraço possui 

como eixos a afetividade e a solidariedade, sendo trabalhadas a partir de três dimensões: 

1 - A educação artística e estética, trabalhando-se a sensibilização do olhar, com 

momentos de trabalho prático em desenho e com as pré-técnicas de fotografia, 

vídeo e multimídia, com as crianças e demais moradores da comunidade.Tendo as 

artes visuais como núcleo central, nesses encontros são abordados de forma 

transversal os temas da educação patrimonial, cidadania e valores humanos. 

2 – A memória, como elemento de trabalho de valorização e percepção das 

identidades dos participantes. Mitos, estórias infantis com abordagem da cultura 

afro-brasileira, história de vida dos moradores e documentos sobre a história do 

Solar do Unhão estão sendo utilizados como fonte de pesquisa e trabalho prático; 

3- A intermediação cultural e as novas tecnologias: formação de um  grupo de 

pesquisa, com estudantes universitários de cursos de Educação Artística, Artes 
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Visuais e Pedagogia, e profissionais voluntários, para a discussão e reflexão sobre 

os temas: novas tecnologias, artes visuais e a relação fruidor-obra. 

3.1 Objetivos 

Desenvolver reflexões sobre questões relacionadas à arte/educação como mediação 

cultural apresentando as contribuições do MAM BA enquanto espaço 

multirreferencial de aprendizagem. 

Estabelecer laços de aproximação entre o MAM BA e a comunidade vizinha ao 

museu,  

3.2 Público-alvo 

Estão inscritas, desde o segundo semestre de 2008, 25 crianças, na faixa etária de 4 

a 12 anos, com um bom aproveitamento nas oficinas de sensibilização artística e 

estética e nas demais atividades desenvolvidas no projeto. 

A Comunidade – situada nas proximidades do MAM BA, possui uma Associação de 

moradores que foi fundada em 3 de novembro de 1995 residindo na mesma, cerca 

de 500 habitantes, com aproximadamente 150 famílias.  

3.3 Metodologia 

A modalidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos tem a estruturação de 

uma pesquisa-ação, onde todos os participantes da pesquisa trabalham 

conjuntamente, compartilhando informações e ao mesmo tempo visando um objetivo 

comum, que se configura na transformação de uma realidade.  

3.3.1 Momentos da prática 

Acontecendo nos espaços do museu e também da Associação de moradores da 

comunidade, as atividades estão programadas da seguinte forma: 

Oficinas de sensibilização artístico-estética - As linguagens artísticas, como o 

desenho, a colagem e as pré-técnicas de fotografia e animação têm sido e serão 

utilizadas como interfaces, para a compreensão das obras de arte, assim como para 

o fortalecimento identitário de todos os participantes. 
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Visitas às exposições – visitas intermediadas às exposições do museu, 

acontecendo também encontro com artista. 

Rodas de Conversa – encontros com moradores da comunidade para contarem para 

as crianças histórias sobre suas vidas, sobre a comunidade e também sobre o museu. 

Exposições dos trabalhos realizados pelas crianças – Já foram realizadas duas 

exposições dos trabalhos das crianças: uma no espaço do museu e a outra no 

Instituto de Música da Universidade Católica do Salvador.  

3.4 Tempos da ação 

O projeto está subdividido  em quatro fases, da seguinte forma: 

De agosto a dezembro de 2008: 

Primeira fase: Diagnóstico sobre a comunidade e o museu. Nessa etapa foram 

identificadas as possibilidades como também as carências de infra-estrutura e 

equipamentos do MAM-BA, para a realização de todo o projeto. Foram estabelecidos 

os laços afetivos com as crianças da comunidade, através das oficinas de 

sensibilização artística e estética, e também diagnosticadas as carências da 

comunidade, para o desenvolvimento de algumas oficinas na própria comunidade. 

Estão inscritas 25 crianças nas oficinas. Até o momento os estudantes têm atuado 

enquanto auxiliares nas oficinas de sensibilização artística e estética e visitas às 

exposições no Museu de Arte Moderna da Bahia.  

De Março de 2009 a Junho de 2010: 

Segunda fase: Previu-se o desenvolvimento de pesquisa sobre a temática com os 

estudantes integrantes da equipe e a continuação da realização das oficinas com as 

crianças, explorando o desenho, a linha a partir das imagens percebidas na 

comunidade e no museu. 

Terceira fase: Realização de materiais multimídia, tendo como temática a 

comunidade e também o Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão e Obras 

do acervo do museu), com a participação das crianças. Estamos atuando nessa 

fase, com a construção de um hipermídia. 

Quarta fase: Divulgação dos materiais. 



 

2462 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

4. Intermediações – camadas de significação construídas dialogicamente 

As questões relacionadas ao leitor e a obra foram tratadas por Mikail Bakhtin (1895-

1975) na década de 1920. “A linguagem só pode ser apreendida por causa de sua 

orientação em direção ao outro.” (BAKHTIN citado por MATELLART, 2000, p.145). 

Na década de 1960 iniciam-se nos países de língua alemã, estudos sobre a “estética 

da influência e da recepção”, em oposição à estética da produção e da 

representação. Hans Robert Jauss (1921-1997) foi um dos teóricos dessa 

abordagem que “compreende por ‘ínfluência’ a parte que cabe ao texto na definição 

da leitura e de sua consumação por parte do leitor,... ‘parceiro’ indispensável da obra 

literária". (Idem, p. 146).  

A recepção constitui-se nas “ ‘sucessivas concretizações de uma obra’, a relação 

dialógica entre texto e leitor, a liberar em cada época o potencial semântico-artístico 

da obra e inscrevê-lo na tradição literária.”(Ibid). 

Umberto Eco também vai tratar das questões relacionadas ao público receptor como 

co-criador da obra de arte, em seu livro “A obra aberta”, também na década de 1960. 

 As novas tecnologias provocam a sensibilidade do receptor-fruidor, convidando-o a 

manipular, a interagir, a construir em conjunto a obra ou a notícia, enfim a 

informação que está sendo oferecida,   evidenciando sua importância nos processos 

de recepção-fruição dos textos visuais, como aponta Valverde: 

[...] Há um aspecto de adesão imediata na recepção que não se restringe à 
convicção intelectual ou à mera obediência dogmática. Esse aspecto, de 
ordem tímica, aproxima a temática da recepção daquela referida à 
experiência estética, especialmente no que diz respeito à mobilização das 
paixões, à sua dimensão retórica, uma vez que a recepção dos produtos 
culturais contemporâneos, indissociáveis dos novos meios de comunicação, 
supõe não apenas leitura, interpretação e crítica, mas igualmente, ou 
mesmo principalmente, envolvimento e fruição. (VALVERDE, 2003, p. 16) 
grifo do autor. 

A emoção é que move as ações dos seres humanos, o ser humano existe nos 

domínios relacionais, na linguagem e na emoção. (MATURANA, 2006). Os sentidos 

presentes nas ações da vida cotidiana são fontes de conhecimento para o senso 

comum. Carregados de afetividade, possibilitam a alteridade, a solidariedade, o 

coletivo, uma cultura (MAFFESOLI, 1996). 
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Os meios tecnológicos de comunicação expandem o campo da experiência do fazer 

artístico, já que todos podem fotografar e experimentar a sensação de congelar o 

tempo em uma imagem. Por outro lado proporcionam outros modos de ver. 

Para Bakhtin, a linguagem é a mediadora da relação entre os sujeitos e a realidade. 

A realidade é apreendida a partir dos enunciados estabelecidos entre sujeitos, na 

linguagem. Assim falar em dialocigidade implica em compreender que essa ação é a 

congruência entre enunciados na construção de sentidos. (FIORIN, 2008). 

Para a utilização dos termos interdiscursividade e intertextualidade, serão 

apresentadas as definições de texto, enunciado e discurso na obra de Bakhtin, com 

base em Fiorin (2008). 

O texto não se refere somente a unidades verbais, sendo a manifestação de um 

pensamento, uma emoção, um sentido, um significado, acontecendo em uma 

linguagem. “Cada texto traz em si um sistema compreensível para todos 

(convencional dentro de uma comunidade) – uma língua [...]  (FIORIN, 2008,p. 179). 

O enunciado refere-se aos sentidos, acontece na relação dialógica, é um 

interdiscurso. “Por isso, chamaremos qualquer relação dialógica, na medida em que 

é uma relação de sentido, interdiscursiva” (FIORIN, 2008, p. 181). 

O discurso é uma abstração, nele não há relações dialógicas. “... O discurso é 

apenas uma realidade aparente (mas realidade) de que os falantes concebem seu 

discurso autonomamente, dão a ele uma identidade essencial.” (Ibid.). “O discurso 

em Bakhtin é linguístico e histórico”. (Idem, p. 191). A intertextualidade ocorre a 

partir do momento que a relação discursiva se materializa em linguagem, em texto.  

Aplicando esses conceitos na presente pesquisa compreende-se os trabalhos de 

arte enquanto textos visuais quando fruídos pelos receptores-fruidores em 

mediações, em intermediações que se configuram enquanto interdiscursos, em 

enunciados construídos dialogicamente entre o receptor-fruidor e os agentes 

mediadores. “ [...] uma obra de arte só tem sentido para os que nela se reconhecem 

e que a criaram. [...] Como diz Guyau, ´uma obra de arte só emociona aqueles de 

quem ela é signo`. (GUYAU citado por MAFFESOLI, 1996, p. 39) 
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Apropria-se desses termos para a definição do termo intermediações, traçando-se 

um paralelo entre intermediações e interdiscursos ou enunciados. Dessa forma nas 

intermediações prescinde-se da relação dialógica entre os indivíduos-sujeitos, onde 

os sentidos se constroem conjuntamente, em camadas, em densidades, em várias 

histórias. 

Em Bakhtin a História não é algo exterior ao discurso, mas é interior a ele, 
pois o sentido é histórico. Por isso, para perceber o sentido, é preciso situar 
o enunciado no diálogo com outros enunciados e apreender os confrontos 
sêmicos que geram os sentidos. Enfim, é preciso captar o dialogismo que o 
permeia. (FIORIN, 2008, p. 192). 

Acredita-se que sob a ótica do pensamento complexo, as intermediações devem 

pautar-se em uma pedagogia social crítica, de forma a possibilitar a emergência de 

sujeitos autônomos, criativos, conscientes, questionadores. Que “compreendam sua 

etnicidade em termos de uma política de localização, posicionamento e enunciação”. 

(MCLAREN, 2000, p. 74).  

4. Considerações Finais 

Tratar o tema da arte contemporânea, seus processos de elaboração, assim como a 

valorização da história de vida dos moradores da comunidade, da própria 

comunidade e seus diálogos com o Museu de Arte Moderna da Bahia, configura-se 

como uma possibilidade de inclusão dos moradores no universo das artes visuais, 

assim como o exercício de uma cidadania plena. O projeto possibilitará a veiculação 

de material multimídia e hipermídia sobre obras do acervo do MAM-BA, a partir do 

ponto de vista dos moradores da comunidade vizinha ao museu.  

Constatou-se o receio ainda presente nos moradores da comunidade em visitar e 

usufruir dos espaços do museu enquanto local de lazer, informação e cultura, assim 

o presente projeto tem contribuído no sentido de propor meios, para que aconteça 

uma aproximação mais efetiva, com relação à produção contemporânea em artes 

visuais e os moradores da comunidade. Que não passe apenas pela leitura sobre o 

processo do artista e análise formal da obra, que vá além, alcançando-se níveis de 

compreensão concretizados em vivências. Apesar de próximos geograficamente, 

museu e comunidade ainda permanecem distantes, nas relações que poderiam e 

estão sendo estabelecidas entre ambos.  
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 Dessa forma, acredita-se na importância das obras de arte enquanto mediadoras 

para a construção do saber e no museu enquanto espaço fomentador para a 

construção de conhecimento. 

                                                 
i Esse Projeto e suas vivências integram a pesquisa de doutoramento da autora, no PPGEGC-UFSC, 
linha de Pesquisa Mídias do Conhecimento em educação, tendo como orientador o Prof. Dr. 
Francisco Antônio Pereira Fialho.  
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