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RESUMO 
 
Este texto enfatiza os programas educativos, num espaço de exposição de arte, 
desenvolvidos por um administrador da cultura no estado brasileiro do Paraná da década de 
1970. A ação exemplar desse mediador entre a arte e o público aparece entremeada por 
reflexões a respeito das dificuldades enfrentadas pelos que exercem esse papel. Um 
depoimento oral e livros que se debruçaram sobre o tema fornecem as informações para tal 
empreitada. A articulação entre as duas fontes de pesquisa enfatiza avanços notáveis na 
área da mediação numa localidade periférica, portanto, fora do eixo Rio/São Paulo. Assim, 
desejamos incrementar a compreensão que se tem da história da arte de um país vasto 
como o Brasil. 
 
Palavras-chave: Mediação em arte; Administração da cultura; História da Arte brasileira do 
século XX;  
 
 
ABSTRACT 
 
This paper emphasizes educative programs in an art presentation environment, developed 
by a culture manager in the Brazilian state of Paraná in 1970s. The exemplary action of this 
mediator between art and its audience occurs mixed with reflections on problems faced by 
those who have that role. An oral report and books which deal with such issue offer 
information to this work. The articulation between the two research sources points up 
remarkable improvements in the mediation field in a peripheral area, then, out of the link 
Rio/Sao Paulo. As a result, we intend to add some understanding about the art history of a 
large country such as Brazil. 
 
Keywords: Mediation in Art; Culture management; Brazilian art history from 20th century. 
 
 
 
Neste ano em que acontece o Encontro da ANPAP novamente em Salvador, 

estamos assessorado um Projeto de extensão no MUSA (Museu de Arte da UFPR) 

chamado Educador em Museu. Nossa primeira iniciativa foi realizar a leitura de 

material bibliográfico a respeito do assunto. Logo relacionamos algumas 

informações a um trabalho desenvolvido pelo artista e animador cultural no Paraná 

chamado Domício Pedroso. É que Domício foi pioneiro no Estado no âmbito da 

educação em museu. Em entrevista para a nossa recente tese de doutorado acerca 

das facetas que constituíram o campo da arte moderna no Paraná,1 Domício revelou 

aspectos de sua atuação frente a um espaço de exposições e como coordenador do 

escritório da FUNARTE região sul. Ele esteve à frente da FUNARTE até o ex-
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presidente Fernando Collor de Mello assumir o mandato e extinguir o órgão no início 

da década de 1990. 

Acreditamos que revelar aspectos do trabalho de um administrador da cultura 

paranaense possa contribuir com as publicações acerca do assunto que são 

escassas. Tais informações demonstram que num ambiente interiorano como o 

Paraná também houve notáveis iniciativas na área da educação museal. Dessa 

forma, nos deslocamos um pouco fora do eixo Rio/São Paulo na tentativa de dar 

mais um passo na busca da compreensão da história da arte de um país que é tão 

amplo em arte quanto é em extensão. O próprio Domício Pedroso conta que já na 

época em que atuou como animador cultural via o quanto as regiões periféricas 

eram vistas com preconceito. Assim, as manifestações artísticas dessas localidades 

passavam ao largo dos acontecimentos merecedores de compor a história da arte 

do Brasil. 

Segundo Domício, os dirigentes da FUNARTE não acreditavam que o Paraná 

tivesse condições de realizar projetos. Quando os representantes do Rio de Janeiro 

e de São Paulo vinham a Curitiba, eles se surpreendiam. O administrador 

exemplifica com a ocasião em que eles queriam viabilizar um curso de fotografia no 

Paraná. 

Quando eles me apresentaram o projeto, era uma coisa básica e eu disse: 
“Qualquer colégio nosso aqui tem cursos melhores do que isso! (...) vocês 
precisam conhecer o parque gráfico de Curitiba, do Paraná. Nós temos 
empresas que imprimem livros, imprimem cartazes publicitários até para o 
exterior. Vocês querem dar um curso de fotografia? Nós temos aqui grandes 
fotógrafos e tal.”2 

Em outra ocasião, a Ministra da Cultura iria fazer uma visita à FUNARTE, no Rio de 

Janeiro: “(...) eles não tiveram outra exposição para mostrar à ministra senão a 

nossa exposição de fotografia.” Para o administrador, lamentavelmente, dirigentes 

de órgãos como a FUNARTE tem uma visão muito restrita do que seja a cultura no 

Brasil.  

Eu sempre, na FUNARTE, batalhei para mostrar que nós tínhamos um 
acervo artístico grande, não só material. [Batalhei] também [para mostrar] 
que o Paraná e os Estados do sul possuíam um peso importante. Não foi 
fácil, mas eu acho que uma semente nós deixamos. [Nós] mostramos que 
arte no Brasil não é só Rio e São Paulo, mas que nós temos condições aqui 
no sul. 3 
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Alem da descrição das contribuições de Domício para a área da mediação nos 

espaços de arte, também trazemos à tona questões relacionadas ao problema do 

distanciamento entre o público e a arte. Não ignoramos o fato de que tal questão já 

foi bastante debatida. Como dissemos, esse é um assunto que está nos intrigando 

de forma mais constante devido ao engajamento no Projeto Educador em Museu. 

Assim, resolvemos reunir algumas relações que estabelecemos entre as 

informações obtidas em nossas leituras na composição deste estudo.  

Para Denise Grinspum, ao organizarmos um projeto educativo num museu, 

devemos considerar a definição de públicos que queremos atingir e também saber 

as razões pelas quais o não público deixa de ir aos museus. Ela destaca que a 

cobrança nos ingressos pode desestimular e constranger. No museu Oscar 

Niemeyer em Curitiba a entrada é gratuita apenas um domingo por mês. 

Acreditamos que isso restringe muito a visitação. A maneira como os museus se 

comunicam com o público visitante também é determinante. Tradicionalmente 

associa-se a comunicação à noção de emissão e recepção. Essa noção subentende 

um receptor específico, fraco, micro, decodificador, consumidor, enquanto o emissor 

é genérico, macro e detentor do saber. Essa relação não deveria se constituir de 

dois pólos, mas sim de eixos de um mesmo processo. Para Grinspum o museu 

deveria ser um espaço de produção de sentidos.4   

Sobre a relação público/educador, a conhecida pesquisadora da arte Ana Mae 

Barbosa elogia os termos visita comentada e visita dialogada. Ela conta uma 

experiência que considera enriquecedora. Em certa ocasião, estava no Itaú Cultural 

em São Paulo e estabeleceu um diálogo com um educador. Ana Mae falou um 

pouco das suas experiências e teve acesso a detalhes da criação de algumas obras 

que, a seu ver, melhoraram a recepção delas.5 

Lamentavelmente, a realidade é que o público é íntimo, primário e imediato – a 

família, os amigos pessoais e os colegas dos artistas. Ele é composto ainda pelos 

difusores tradicionais, pelos que compram e pelos que olham. Quem visita as 

exposições são pessoas da classe alta, com uma instrução superior à média, na 

maioria jovens estudantes. Praticamente a metade deles fez estudos de natureza 

artística e mais da metade têm trabalhos vinculados à arte ou mantém contato com 
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pessoas ligadas a ela. Essa minoria cultural também sustenta, com a sua presença 

e apoio econômico, outras atividades artísticas como teatro, concertos, cinemas.6 

Os indivíduos inconformados com o pouco alcance da arte costumam traçar 

estratégias para reduzir esse descompasso entre a obra e o público. A preocupação 

principal é com o ensino da arte e em tornar os espaços que a abrigam mais 

convidativos. 

Na segunda metade do século XX profissionais ligados aos museus começaram a 

discutir mudanças na relação entre o público e o museu. Um marco referencial que 

debateu sobre essa relação é a conhecida carta de Santiago do Chile produzida 

durante o encontro do ICOM em 1972. Barao aponta os principais pontos discutidos 

acerca da questão que estamos tratando. O documento introduz a dimensão 

pedagógica do museu, tendo como paradigma a educação popular de Paulo Freire. 

Passa a entender o museu como lugar de projeção da sociedade. Intensifica a 

relação publico/museu. Propõe ruptura com museus tradicionais. Aqui, gostaríamos 

de ressaltar o fato de que quase 40 anos depois, essa ainda é uma questão 

incômoda. 7 

Justamente no ano da confecção da carta de Santiago, um artista paranaense é 

convidado a dirigir o espaço de exposições do Banco de Desenvolvimento do Estado 

do Paraná, o BADEP, onde atua até 1982. Trata-se do já citado, Domício Pedroso, 

um homem que exibe uma trajetória dividida entre a produção da arte e a 

administração da cultura. 

Depois de formado na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), Domício 

destaca-se num curso que fez na área de comunicação visual, o que iria render-lhe 

uma bolsa do governo francês para estudar Meios Audiovisuais na Educação, na 

França de 1959 a 1962. 
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Domício Pedroso ao lado de Jussara Age. Recorte da foto do Conselho consultivo do MAC, 1997. 

Arquivos MAC 

Ainda no ano em que retorna à terra natal, Domício é convidado pelo governador 

Ney Braga para produzir programas de TV que mostrassem as conquistas do 

governo.  

Assim que deixa o BADEP, Domício assume a coordenadoria do escritório regional 

da Fundação Nacional de Arte – FUNARTE, onde também atuou por dez anos. 

Como artista, participou de inúmeras exposições, teve algumas obras premiadas e 

outras à venda em importantes galerias. Alguns de seus trabalhos foram 

incorporados a acervos representativos da arte local. 

 

Vilarejo, 1982, Domício Pedroso, Acrílico s/chapa, 40x60cm, Coleção particular. 
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No Brasil, tradicionalmente houve a falta de profissionais qualificados dentro do 

âmbito museal. Com as mudanças de governo e conseqüentes mudanças de 

pessoal nomeado para a administração de espaços de arte, há o problema também 

da descontinuidade dos projetos. Muitos artistas tiveram que dispor da maior parte 

do seu tempo em serviços de animação cultural. Porém, esse não é o único motivo 

que leva os artistas a essa segunda atividade. Há também o fato de que a maioria 

não consegue obter o sustento exclusivamente da própria produção. Isso aconteceu, 

principalmente, ao artista moderno, cujos trabalhos despertam menor interesse nos 

compradores. Os primeiros modernos europeus se deram ao luxo de produzir uma 

arte que não era compreendida inicialmente, porque a maioria dispunha de herança 

ou outro capital que permitia essa liberdade criadora. Já as outras gerações nem 

sempre puderam contar com essa mesma sorte. 

Os artistas que também exercem outras funções, como a crítica, a pesquisa, o 

ensino, a curadoria e a administração de instituições, se vêem obrigados a lidar com 

o improviso. Essa situação é inteiramente comum e ultrapassa as fronteiras do 

Estado. Em dado momento de suas carreiras, muitos artistas se viram obrigados a 

exercer a animação cultural ou outra profissão. Em sua tese para livre docência 

apresentada à UFPR, em 1974, a crítica de arte Adalice Araújo elenca uma série de 

artistas modernos e contemporâneos. Praticamente a totalidade deles teve que 

exercer uma segunda atividade. 8 

Segundo entrevista, foi lentamente que Domício contribuiu para incrementar o 

ambiente artístico. Ele mencionou que tinha pouca experiência, mas esbanjava força 

de vontade e jogo de cintura. Para Aracy Amaral, no Brasil, somos todos 

improvisadores em arte, sejamos nós artistas, críticos, pesquisadores, consumidores 

da arte, animadores culturais.9 Em um ciclo de conferências sobre “O silêncio dos 

intelectuais”, que circulou pelo país em 2005 e que em Curitiba foi promovido pela 

PUCPR, mencionou-se que há uma peculiaridade do intelectual brasileiro: muitos 

são artistas e críticos, artistas e professores, ou ainda, artistas e dirigentes políticos. 

A riqueza dos nossos artistas que, ora são intelectuais, ora dirigentes culturais, pode 

estar na mescla da intuição criativa com a necessidade e a habilidade de estruturar 

o ambiente artístico, na capacidade de improvisar num ambiente, muitas vezes, 

hostil. 
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O ambiente tem sido estruturado com muito custo. A área cultural não possui a 

devida importância, falta instrumentação, pessoal capacitado, investimento. Num 

meio que não supre as necessidades básicas, a pessoa se vê obrigada a improvisar. 

O artista gostaria de poder se dedicar exclusivamente à produção de sua arte, mas 

vê que as instâncias de divulgação e de consumo dela não cumprem o seu papel. 

Então, ele divide o tempo e promove o funcionamento dos esquemas de difusão e 

consumo da arte. Para isso, às vezes age de forma improvisada, tenta fazer o 

possível, que nem sempre é o suficiente. 

Dada a apatia e o desinteresse da localidade pela área artística, o trabalho 

desenvolvido pode ser surpreendente aos olhos dos grandes centros artísticos. O 

caso de Domício Pedroso é exemplar. 

Prezado Domício 

Estamos organizando no Museu da Chácara do Céu, em convênio com a 
Fundação MUDES, o setor educativo, para ampliar o relacionamento 
museu-escola junto à comunidade. Gostaríamos de poder contar com a 
colaboração do BADEP no envio de catálogos da exposição “Debret” (que 
anteriormente combinei com você), para poder ilustrar as palestras junto às 
professoras, nos colégios e, divulgar a importância da obra deste artista da 
missão francesa junto às novas gerações. Agradecemos desde já seu 
interesse e atenção, transmitindo a você e a Leila nosso abraço amigo. 

Neyde Gomes de Oliveira - Museóloga responsável 

Esta carta10 foi enviada a Domício Pedroso em 2 de outubro de 1979 pela diretora 

da fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya, do Rio de Janeiro. Na ocasião, 

Domício era diretor do espaço de exposições do BADEP. Pouco tempo antes, ele 

havia conseguido junto a essa instituição a liberação de cerca de 300 gravuras do 

artista Debret que compuseram uma exposição. Agora, por meio da carta, a 

Fundação solicitava os catálogos produzidos por Domício para comporem o material 

de pesquisa do Museu. O trabalho de Domício tinha adquirido respeitabilidade em 

âmbito nacional. 

Inicialmente, as pessoas relutaram em ceder objetos de valor para as exposições, 

porque a experiência que muitos tinham com empréstimo era bastante negativa e a 

seriedade do seu projeto no espaço do BADEP ainda não era conhecida. Contudo, à 

medida que o programa foi crescendo, ele conseguiu o apoio de pessoas 

importantes da comunidade. O cumprimento dos cronogramas, a devolução das 
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obras em perfeito estado, a segurança que havia em todo o processo expositivo 

contribuiu para que até mesmo os órgãos públicos oferecessem parcerias.11 

Domício conta que a sua habilidade de improvisação lhe rendeu elogios e boas 

oportunidades. É o que comprova uma carta escrita por Pietro Maria Bardi, quando 

era diretor do MASP, endereçada ao administrador: 

Caro Domício, 

Não vi mais você depois da inauguração. Queria cumprimentá-lo, e a sua 
senhora, pela exposição que resultou numa obra-prima como conceito, 
pesquisa, técnica e comunicação. Posso lhe afirmar que raríssimas vezes vi 
exposição tão bem planejada e realizada (...). Pensei na possibilidade de 
pedir ao presidente do BADEP para destacar você e sua senhora por algum 
tempo aqui para o MASP. Você gostaria? 

(Pietro Maria Bardi. São Paulo 17 de junho de 1980.)12 

Apesar de se sentir honrado pelo convite, Domício conta que o recusou devido ao 

compromisso que tinha com a sua comunidade. Ele comenta que a sua atuação 

estava centrada na formação do público e na valorização do artista local – dentre as 

50 exposições realizadas no BADEP, mais de 30 delas foram relacionadas ao 

Paraná. 

Voltemos a um dado exposto no início do texto. No mesmo ano da carta de Santiago 

em que Domício assume o BADEP, o administrador também já demonstra 

preocupação com a questão da mediação. 

O espaço de exposições do BADEP foi pioneiro no programa de visitação escolar 

em exposições de arte no Paraná, o que, para o administrador, constituiu o grande 

êxito do local. A instituição chegou a atender diariamente a cerca de 400 alunos, e o 

espaço possuía ainda acompanhamento pedagógico. Em entrevista, Domício 

demonstra muita satisfação com sua atuação centrada na formação da platéia e faz 

questão de enfatizar isso. Nisso ele se difere de uma situação bem recorrente na 

realidade brasileira. É o que demonstra Ana Mae Barbosa: 

A realidade é que a maioria dos/as artistas quando ensinam Arte o fazem 
para complementar o orçamento. Ao desprezo pela educação, característico 
daqueles que se dedicam às atividades de elite e não são ricos se 
acrescenta uma certa vergonha por não ser campeão de vendas o que lhe 
permitiria viver exclusivamente da mercantilização dos seus trabalhos.13 
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Lamentavelmente no caso paranaense tal situação é corrente dentro dos cursos de 

Artes em nível de graduação. Ana Mae também reforça que a aversão pela 

educação não se restringe só ao Paraná. Ela afirma que professores universitários 

brasileiros da área de artes começam ou terminam seus discursos em Congressos 

afirmando que não entendem nada de educação. Para a autora, na cultura artística 

brasileira educação é considerada sinônimo de mediocridade. “Qualquer defesa da 

educação levanta a suspeita de pobreza no bolso e, por raciocínio primário, no 

espírito (...) ela é sempre a última na escala de prioridades e valores hierárquicos.”14   

Domício diz que nas exposições sempre havia catálogos e questionários dirigidos 

aos estudantes. Havia ainda projeções de slides e um artista convidado fazia 

gravuras, desenhos, pinturas ou esculturas, de acordo com a sua habilidade técnica. 

Isso tudo num estúdio montado dentro do salão de exposições, onde os estudantes 

também podiam realizar um trabalho, ou ao menos manusear algum equipamento. 

Segundo Domício, quando o foco foi a gravura em madeira, a instituição conseguiu 

pedaços de madeira e formões que foram distribuídos aos alunos que puderam levar 

os instrumentos para casa, porque eram de baixo custo. Assim, vários colégios 

criaram depois pequenos núcleos de trabalho, o que causou grande entusiasmo 

durante um determinado período. O artista conta que o seu desejo era de que os 

estudantes crescessem junto com o programa.15 

A grande preocupação de Domício era a formação do público composto por jovens 

estudantes. No início, não havia tanto interesse por parte deles. Domício se voltou 

para essa categoria também porque outras instituições que deveriam cumprir seu 

papel na formação do público não o faziam. Em Curitiba, a única galeria que investe 

realmente no artista é a Simões Assis. Ela trabalha com poucos nomes, mas 

empenha-se muito na atração do público. As outras galerias ficam esperando que o 

público apareça.  Não há investimento na agregação de platéia, não há patrocínio de 

eventos vultosos. Então, as classes mais abastadas preferem adquirir trabalhos, ou 

assistir espetáculos em São Paulo e no Rio de Janeiro.16 

Há pesquisas que demonstram outras grandes dificuldades dos espaços destinados 

a abrigar a arte. Faltam técnicos para conferir sentido ao testemunho cultural 

reunido. Há carência de discussão acerca das competências exigidas para os 

responsáveis pelo cotidiano dos museus. Não há diagnóstico de falhas, o mercado 
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editorial nessa área é escasso. Muitos acervos ficam nas mãos de estagiários ou 

estudantes de ensino médio que recebem salários simbólicos, diminutos. Às vezes, 

tais indivíduos apenas exibem cursos relâmpagos e uma imensa vontade de acertar. 

Faltam verbas, seriedade e ousadia para elaborar programas especiais, visitas, 

cursos, palestras, publicações, serviço educacional para públicos distintos. Há ainda 

o estrelismo, a onipotência, o improviso, a pressa, a falta de critérios e de 

competência que geram mostras de um primarismo atroz. 17  

A formação do público é a grande preocupação de todos os envolvidos no processo 

artístico. Para a crítica Aracy Amaral, o público deve ser a menina dos olhos de um 

museu. Todas as dificuldades devem ser superadas para que o público tenha 

acesso a ele, à leitura das obras expostas e às informações sobre os artistas que 

admira. O ideal seria que o freqüentador visse a entidade como algo que lhe 

pertence, que ele se identificasse com o espaço e o considerasse um meio 

enriquecedor da sua personalidade. 18 

Grinspum afirma que um interesse duradouro em museus é criado e mantido por 

experiências muitíssimo pessoais e não pelos leves borrifos de interesse que parece 

ser o máximo que os programas educacionais podem oferecer. Muitas vezes, o 

discurso dos curadores e museólogos é bem sofisticado. Assim, textos na parede, 

folhetos, catálogos, áudio tours, cd-room são as cartas em que os administradores 

apostam todas as suas fichas para facilitar o diálogo com o público. 19 

Domício menciona que o diferencial que o espaço de exposições do BADEP oferecia 

era que as ações estavam centradas na formação do público e na parceria com as 

escolas. “Nós cedíamos, abríamos todas as pesquisas, porque aquele trabalho não 

era propriedade intelectual apenas nossa, embora fosse, mas nós estávamos 

fazendo aquilo para a comunidade”. 20 
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Domício Pedroso numa sala do espaço de exposições do BADEP em que era permitido aos 
estudantes manipularem materiais artísticos, 1974. 

Em artigo, Aracy Amaral elogia o BADEP como sendo uma das instituições que na 

década de 1970 se empenhavam em dinamizar e difundir as artes. 

Bastariam, como exemplo a fazer inveja a centros como Rio de Janeiro e 
São Paulo, as possibilidades e o entusiasmo da equipe do BADEP, tendo à 
testa Domício Pedroso, a organizar de maneira impecável, agora já a algum 
tempo, retrospectivas que aos poucos ajudaram a obter um retrato de corpo 
inteiro da história da cultura e da arte do Paraná do Século XX.21 

Domício conseguiu trazer ao BADEP a já mencionada exposição de Jean Baptiste-

Debret (1768-1848) cujas obras saíram pela primeira vez do local onde estavam 

guardadas: a Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. Para Domício, conseguir essa 

exposição simbolizava o prestígio e a respeitabilidade que a sua administração 

gozava em âmbito nacional. O seu programa fez tanto sucesso a ponto de ser 

imitado pelo Banco de Desenvolvimento baiano. Os seus trabalhos acabaram 

obtendo repercussão nacional e surpreenderam paulistas e cariocas, que 

subestimavam a capacidade e os programas locais. 

A entrevista revela o comprometimento com o desenvolvimento cultural da 

localidade. Domício está satisfeito com a prioridade que deu à sua carreira como 

burocrata. Quanto aos seus objetivos, às suas idéias, ele fala freqüentemente na 
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primeira pessoa do plural, mas afirma que não se trata de um grupo e sim de uma 

geração, “(...) uma geração que tentou renovar.” 22 

Esse estudo apresenta apontamentos sobre a mediação, a educação e o espaço 

expositivo de arte. Ele se concentra em algumas dificuldades apontadas por 

pesquisadores que estudam a questão: a relação entre o público e o museu que de 

longa data se apresenta insatisfatória.  

Para tanto, trouxemos o exemplo da atuação de um artista paranaense frente a um 

espaço de exposição local na década de 1970. Desviamos um pouco os holofotes 

das obras e do artista para revelar a faceta apresentada por muitos artistas 

brasileiros que é a de seguir uma carreira paralela como animador cultural. Neste 

intuito, nos apoiamos na metodologia da história oral, dada a possibilidade de 

contatar diretamente a fonte para nossas pesquisas, ou seja, o sujeito das ações 

que investigamos. Muitos dirão, contudo, que escrever a história do ponto de vista 

do homem público não é a melhor opção já que ele irá evidenciar apenas a imagem 

de si que gostaria que ficasse para a posteridade. Porém, acreditamos que a 

proximidade temporal e espacial com a fonte de pesquisa pode ser uma vantagem. 

Por sermos contemporâneos, operamos com as mesmas categorias de pensamento, 

portanto, estamos aptos a compreender melhor os depoimentos. Também nos é 

possibilitado compreender de dentro e nas entrelinhas da entrevista aquilo que era 

possível de ser realizado, as atitudes tomadas, o que era vedado, as escolhas, as 

lacunas, as pressões sofridas, os acordos.  O caso contado por Domício de como foi 

o transporte das obras de Debret para a exposição no BADEP é bem ilustrativo das 

possibilidades que lhe eram oferecidas na época.  

Quando eu retirei essas gravuras, que materialmente eram 300 e poucas 
gravuras formando, vamos dizer um volume que era maior do que uma mala 
de viagem. Eu fui acompanhado do museu até o aeroporto por um carro 
especial da polícia com seguranças. Quando cheguei no aeroporto do 
Galeão com aquele aparato todo eu fui recebido como se fosse uma grande 
figura (risos) até embarcar no avião acompanhado por seguranças. Aqui 
também o trajeto da chegada e tal porque realmente era um acervo de valor 
extraordinário (...) Eu não podia delegar, eu tinha que fazer pessoalmente, 
me responsabilizar pessoalmente por esse material. 23 

A proposta de trabalho no Masp de Pìetro Maria Bardi, os elogios de Aracy Amaral, 

bem como a solicitação de material produzido por Domício para o Museu Debret 

reforçam as informações fornecidas pelo próprio sujeito a respeito do seu 
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pioneirismo na área da Educação em Museu e o êxito de sua atuação nesse campo. 

Não que a fonte escrita sirva de documento comprobatório da fonte oral, a nosso ver 

ela apenas complementa as informações já extraídas do depoimento.  

Esse foco no papel que muitos artistas tiveram como administradores da cultura 

pode recuperar um pouco da história de nossas instituições e nos ajudar a observar 

o exemplo de uma trajetória humana destinada a dividir-se entre o exercício da 

administração da cultura e da produção de arte. Acreditamos que as gerações 

vindouras poderão compreender um pouco como se constituiu o circuito artístico do 

qual usufruem na atualidade. Talvez, na tentativa de contribuir para que não ocorra a 

triste profecia mencionada por um outro artista paranaense que também dedicou a 

sua vida à animação cultural: Fernando Velloso. 

(...) eu vivi a minha vida graças a minha função pública, não é? Pude fazer o 
meu trabalho artístico, pude comprar as minhas tintas, as minhas telas, 
porque eu tinha essa posição que me permitiu. Então, eu acho que eu devia 
uma retribuição à comunidade como um todo. Assim, eu tentei fazer a 
minha maneira, talvez nem sempre certo. Ninguém é detentor da verdade, 
nem pode ter essa pretensão. Mas eu procurei sempre fazer corretamente. 
Isso eu tenho absoluta certeza (...) E de repente você vê que as gerações 
vão se sucedendo. As pessoas não vão saber que houve esse trabalho, 
porque não interessa a elas, aos que estão vindo agora, nascendo agora, 
entrando na arte. Mas a coisa estava lá, a semente estava lá. Quando eles 
forem colher os frutos não interessa quem plantou a semente (...)24 
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