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RESUMO 

Este artigo estabelece reflexões sobre os temas museu, arte contemporânea e cidade 
a partir da análise do Museu de Arte do Rio – MAR e está subdividida em três eixos de 
análise. O primeiro eixo, “O MAR e o centro do Rio de Janeiro”, pontua questões 
relativas a localização do museu dentro de área do projeto de requalificação urbana 
Porto Maravilha; enquanto o segundo eixo, “Museus de Arte”, analisa aspectos 
relativos aos espaços expositivos e suas relações com a obra de arte, com o 
espectador e com a cidade. O terceiro e último eixo, “O MAR e a arte contemporânea”, 
aborda a proposta curatorial do museu e sua relação com a cidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

The present study provides reflections on museum themes, contemporary art and city 
made from the study of the Rio Art Museum – MAR and it is subdivided into three 
analysis axis. The first axis, "MAR and the Center of Rio de Janeiro", points out issues 
regarding the location of the museum in urban redevelopment project Porto Maravilha; 
while the second axis, "Art Museums", examines aspects of exhibition spaces and their 
relationship t the art work, with the spectator and cities. The third and last axis, "MAR and 
contemporary art", examines the curatorial proposal of the museum and its relationship 
with the city. 
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Aproximação 

A instituição museológica se manteve, em muitos aspectos, resistente às 

proposições de novas formas de experimentação espacial, apesar da ruptura e 

dos questionamentos das vanguardas do começo do século XX, reforçados em 

seguida pela expansão do campo da arte entre as décadas de 1950 e 1960, 

quando muitas obras de arte extrapolaram os limites dos museus.  

Os projetos artísticos e as propostas de museus passaram a requerer também 

interface entre diversas áreas de conhecimento e a formação de novas 

relações com o próprio ambiente, o espectador e a cidade, numa tentativa de 

tensionar o sistema de arte, o espaço do museu e a própria cidade. 

Todas essas manifestações geraram críticas e questionamentos aos museus. No 

entanto, aparentemente, ao ser criticada, a instituição se reposicionou, ao longo dos 

anos, tanto entre os artistas quanto em relação às políticas culturais associadas e 

ao sistema de arte, incorporando essas novas atitudes.  

O museu, cuja origem pertence ao século XVIII,  ainda permanece como um 

espaço de validação de qualquer objeto como arte, além de ter o papel de 

mediador entre arte, público e o sistema da arte, afirmando-se como um lugar 

para além do “cubo branco”, conceito introduzido por Brian O’Doherty (2002) 

para o espaço expositivo convencional modernista. O cenário contemporâneo é 

de expansão, contestação e de dúvidas em relação ao museu. 

Historicamente, os museus, assim como outros edifícios de uso público, como 

escolas e bibliotecas, desempenharam um papel de destaque na cidade, como 

marcos urbanos, devido ao seu apelo simbólico e cultural, por sua capacidade 

de atrair público, gerar novas dinâmicas, valorizando o seu entorno, mas 

também estabelecendo relações de poder na espacialização da cidade. 

Buscamos relacionar o cenário contemporâneo da arte e o contexto de onde 

emerge o projeto de Museu de Arte do Rio – MAR, dando ênfase ao modo 

como a curadoria reflete esse contexto.  

A hipótese do artigo, portanto, é de que o museu de arte vem sofrendo 
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mudanças significativas, implicadas em questões tanto artísticas quanto 

culturais, sociais e políticas, relacionadas diretamente com uma concepção 

contemporânea de cidade.  

O ponto de partida são as reflexões teóricas de artistas como Hans Haacke, 

Daniel Buren, Néstor Canclini e Carlos Vainer, entre outros, que abordam de 

forma crítica os limites e funções da arte, da identidade cultural, da arquitetura 

e das cidades em suas respectivas áreas de pesquisa. A fim de compreender a 

proposta curatorial do MAR, serão considerados também artigos do curador e 

crítico de arte Paulo Herkenhoff, atual diretor cultural do museu. Interessa-nos 

pensar qual o papel da instituição Museu de Arte no processo de requalificação 

urbana do centro do Rio de Janeiro. 

O MAR e o Centro do Rio de Janeiro 

O “Porto Maravilha” é parte de uma promessa de mudança anunciada com as 

“Olimpíadas”, que terá a cidade do Rio de Janeiro como sede em 2016. Como 

resultado desse projeto, construído ao longo dos anos, juntamente com outros 

eventos, como a Copa do Mundo de 2014, espera-se visibilidade internacional, 

proveniente da construção de uma imagem atrativa para novos investimentos, 

novos negócios e para o turismo; visibilidade nacional, por iniciativas 

inovadoras na área de requalificação de centros históricos e de frentes 

marítimas, com a implantação de infraestrutura, mobilidade urbana e 

equipamentos culturais e irradiação das ações para as demais áreas da cidade.  

O MAR está instalado em duas edificações interligadas entre si por uma grande 

cobertura ondulada, o Palacete D.João VI e o edifício modernista, que abriga a 

Escola do Olhar. Ambos estão situados na área do Porto Maravilha (Figura 1), 

cujas obras previstas serão realizadas por meio de Parceria Público Privada 

(PPP) e mecanismos de incentivos fiscais. (PORTO MARAVILHA, 2014). 
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Área do projeto Porto Maravilha, indicada pelo polígono azul. 

 

O Porto Maravilha recebeu críticas e questionamentos por parte de alguns 

setores ligados à academia, aos trabalhadores, moradores e movimentos 

sociais por desconsiderar práticas de moradia, sociais e culturais existentes na 

região, causar remoções, afastar e/ou reduzir a participação popular nas 

grandes decisões, o que pode resultar em amplo processo de gentrificação.  

Um exemplo histórico emblemático de gentrificação, que também implica o 

campo da arte, é o Bairro do Soho, em Manhattan, Nova Iorque, citado pelo 

artista Hans Haacke (1984) no artigo “Museos, gestores de la conciência”. O 

incentivo para reabilitação da área histórica promovida pela administração 

pública, resultou na mudança de artistas para áreas de baixo valor comercial e 

residencial, no entanto, essa transformação foi acompanhada por ações de 

especuladores financeiros, o que resultou em valorização imobiliária da região 

e gentrificação. Será neste contexto, inclusive, que a artista Martha Rosler 

apresentará o projeto “If You Lived Here...” (Figura 2), uma importante 

plataforma de debates sobre moradia, que aconteceu no Dia Art Foundation, 

situado no mesmo bairro do Soho, no ano de 1989. 



 

56 MUSEU DE ARTE DO RIO – MAR: REFLEXÕES SOBRE MUSEU, ARTE CONTEMPORÂNEA E CIDADE 
Angela Gomes de Souza / Universidade Federal do Espírito Santo 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

 
Martha Rosler 

Housing is a human right, 1989 
 

Segundo Rosler, em um artigo mais recente, “The Artistic Mode of Revolution: 

From Gentrification to Occupation” (2012), a arte teria sempre participado e se 

beneficiado das negociação sobre os significados do urbano, como por 

exemplo, em processos de valorização imobiliária (ROSLER, 2012, p. 12). 

O MAR, inaugurado em 2013, e o Museu do Amanhã, dedicado às Ciências 

que será inaugurado em 2015, são “âncoras” do Porto Maravilha (Porto 

Maravilha, 2014, p. 15). Ambos situados na região histórica da Praça Mauá, 

articulam-se com o sistema viário e o redesenho da nova frente marítima da 

cidade (Figura 3).  



 

57 MUSEU DE ARTE DO RIO – MAR: REFLEXÕES SOBRE MUSEU, ARTE CONTEMPORÂNEA E CIDADE 
Angela Gomes de Souza / Universidade Federal do Espírito Santo 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

 
Nova Frente Marítima – Praça Mauá: em primeiro plano, o Museu do Amanhã;  

ao fundo, em frente à Praça, o MAR. 
 

Um dos aspectos questionados em relação ao projeto refere-se ao legado das 

obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, inclusive na área habitacional, 

onde ocorreram desalojamentos e falta de diálogo com as comunidades 

afetadas, assunto abordado em artigo da relatora especial da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para o Direito à Moradia Adequada, Raquel Rolnik 

(ROLNIK, 2010, p. 2). 

Esta postura, segundo Rolnik (2010, p.5), estaria relacionada à importância 

atribuída à criação de uma nova imagem internacional da cidade requisitada 

pela preparação dos jogos, que supõe também, em parte, “a eliminação de 

manifestações de pobreza e subdesenvolvimento, por meio de projetos de 

reurbanização que dão prioridade ao embelezamento urbano em relação às 

necessidades dos moradores locais”. 

De certa forma, segundo Carlos Vainer (1999, p. 1), as cidades estariam 

submetidas às mesmas regras, às mesmas condições e desafios que as 

empresas, sendo o modelo difundido no Brasil e na América Latina 

referenciado pelos consultores internacionais, sobretudo catalães, no marketing 
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do sucesso de Barcelona, inspirado em conceitos e técnicas oriundas do 

planejamento empresarial, originalmente sistematizadas em Harvard. Neste 

sentido, Vainer (1999, p. 11) argumenta que o que está em questão é a City 

versus a Polis, ou seja, a cidade despolitizada, sem questionamentos versus a 

cidade politizada, como espaço do encontro e confronto entre cidadãos.  

Desta forma, tanto o esporte, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, quanto a 

necessidade de salvaguarda do patrimônio material e imaterial da cidade, pois 

o Rio é considerado “Paisagem Cultural da Humanidade”, pela Unesco (O 

GLOBO, 2012), somados ao campo da arte, são apropriados pelas três esferas 

de governo como discursos para alavancar a requalificação da zona portuária 

do centro do Rio de Janeiro e a competitividade da cidade na economia 

globalizada. 

Neste ponto, quanto à guerra simbólica entre as cidades, vale destacar o 

argumento de Néstor Canclini (2012a, p. 95) sobre como “as alianças entre 

museus, meios de comunicação e turismo foram mais eficazes para difundir a 

cultura do que as tentativas dos artistas de levar a arte às ruas”, sugerindo que 

“necessitamos de novos instrumentos conceituais para analisar estas novas 

interações entre o popular e o de massa, o tradicional e o moderno, o público e 

o privado na área cultural”.  

No que se refere à cultura, abordada enquanto patrimônio material e imaterial, 

Canclini (2012b, p. 89) afirma que a mesma continua sendo responsabilidade 

dos Estados, embora a promoção da cultura seja cada vez mais tarefa de 

empresas e órgãos privados. O MAR está permeado pelas questões que 

acabamos de mencionar, e diante delas, os responsáveis por sua gestão não 

deixam de se posicionar, tanto através do planejamento institucional quanto 

nas programações educativa e curatorial do museu.  

Hoje, o museu MAR, assim como outros museus implantados em contexto de 

intervenção urbana, são tensionados sob vários aspectos. As imagens 

referentes a inauguração do MAR, ocorrida em 2013, reforçam essa tensão 

(figuras 5 e 6), já que nos mostram que na parte interna do museu estavam 
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presentes o vice-presidente das Organizações Globo, João Roberto 

Marinho, o prefeito Eduardo Paes, a presidente Dilma Rousseff, o 

governador Sérgio Cabral, os ministros Marta Suplicy e Edison Lobão 

(Cultura e Minas e Energia, respectivamente), e o presidente da Vale, Murilo 

Ferreira. Enquanto, simultaneamente, do lado de fora do museu 

manifestantes protestavam contra sua fundação.   

 

Inauguração do MAR, em março de 2013 
 

 

Inauguração do MAR, com manifestantes e policiais em frente ao museu, 2013 
 

De certa forma, todos esses aspectos referentes às dinâmicas da cidade 

reverberam na programação do museu, de forma voluntária ou não. A própria 

origem do museu remonta à história da ocupação da cidade do Rio de Janeiro 



 

60 MUSEU DE ARTE DO RIO – MAR: REFLEXÕES SOBRE MUSEU, ARTE CONTEMPORÂNEA E CIDADE 
Angela Gomes de Souza / Universidade Federal do Espírito Santo 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

no começo do século XX, período de modernização da antiga capital federal do 

Brasil, com a reforma urbana que culminou com a abertura da Avenida Rio 

Branco (antiga Av. Central), cujo modelo inspira-se na urbanização de Paris. 

Na época, após a demolição e expulsão da população que vivia em cortiços no 

centro, foram construídos neste novo eixo viário os principais marcos urbanos da 

capital federal: a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e o Museu Nacional de 

Belas Artes. Este importante eixo viário, interliga a cidade da orla até a área 

portuária, região do Píer Mauá, onde está o MAR. Em 2013, 75 anos depois, foi 

inaugurado o MAR, em homenagem aos 448 anos da cidade, primeira obra 

finalizada da reforma urbana Porto Maravilha.  

 O MAR e a Arte Contemporânea 

As rupturas com os códigos tradicionais da arte ocorreram, principalmente, com 

as primeiras vanguardas, no final do século XIX e na primeira metade do século 

XX.  Ao abordar as fronteiras entre escultura, arquitetura e site specific, os 

artistas apropriaram-se de questões da arquitetura e da cidade, enquanto os 

arquitetos buscaram os questionamentos referentes à expansão do campo da 

arte como forma de fugir da rigidez funcionalista do movimento moderno 

(VIDLER, 2013).  

Além da expansão espacial, os trabalhos de arte passam a incorporar uma série 

de temas até então inadequados ao campo da arte com pressupostos baseados 

em sua autonomia, como as interrelações existentes entre obras, práticas sociais 

e processos políticos, o que levaria a práticas cada vez mais implicadas em sua 

discursividade. A própria noção de lugar do trabalho, agora seria pensado em 

termos de um site discursivo (KWON, 2002, p. 11).  

No que diz respeito aos limites da arte, a partir dos final dos anos 1960 e 1970, 

surgem várias propostas críticas, que questionam e problematizam o espaço do 

museu, dentre as quais dois artistas são referência, indagando as questões 

citadas anteriormente em suas produções: Hans Haacke e Daniel Buren.  

Hans Haacke, é considerado um dos pioneiros da chamada “crítica 
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institucional”, prática emergente a partir de questionamentos da arte conceitual, 

que surgiu no final dos anos 1960 em Nova Iorque. O artista questiona em suas 

obras e escritos, os mecanismos de poder e as relações da arte com a cultura, 

a política, o mercado e a globalização, que agem como redutores do potencial 

subversivo da arte, enquanto Daniel Buren investiga os mecanismos ligados à 

produção da obra de arte, do atelier ao museu. Ambos questionam o sistema 

institucional da arte.  

Em seu artigo “Museos, gestores de la conciencia” (1984, p. 1), Hans Haacke 

argumenta que “o mundo da arte como um todo, e museus em particular, 

pertencem ao que foi chamado de ‘indústria da consciência’". Haacke (1984, p. 

10) diz que o termo "indústria" abrange todas as atividades de produção, 

distribuição e consumo da arte, e que “todo Museu é forçosamente uma 

instituição política, não importa se é privado ou mantido e supervisionado por 

agências governamentais”.  

As relações de poder entre as instituições de arte e suas fontes de 

financiamento, segundo Haacke (1984), teriam se tornado mais complexas, 

com a percepção das empresas da imagem do museu como uma ferramenta 

de promoção empresarial, gerando o financiamento corporativo que sustenta 

programas de grandes exposições itinerantes.  

Outra contribuição ao debate sobre museus veio do artista francês Daniel 

Buren (1973) que defende em “Função do Museu” que o museu é um lugar 

privilegiado com triplo papel: Estético, Econômico e Místico. O Museu (a 

Galeria) é o corpo místico da Arte. (BUREN, 1973, p. 61). 

Neste sentido, segundo o artista Ricardo Basbaum (BASBAUM, 2012, p. 3), no 

artigo “Perspectivas para o museu no século XXI”, grande volume de capital de 

“grandes corporações” têm migrado para as atividades culturais, em busca de 

materialização e cristalização de sentido simbólico para suas operações 

financeiras e virtuais, distanciando-se das “estruturas estatais”. “O campo da arte 

se presta com perfeição às manobras necessárias de relocalização desse capital” 

(BASBAUM, 2012, seção 1). 
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A artista americana Andrea Fraser (2008, p. 186) – cuja prática artística é 

dedicada à crítica das instituições – também percebe o museu como espaço 

institucional de agenciamento, e afirma que representações do “mundo da arte” 

como algo totalmente distinto do “mundo real”, assim como representações da 

“instituição” como separadas de “nós”, possuem funções específicas no 

discurso artístico. Segundo Fraser, a “instituição” não é algo distinto de “nós” e 

exercemos nosso papel na criação e perpetuação de suas condições, 

compromissos e até censuras cotidianas direcionadas por nossos próprios 

interesses no campo da arte (FRASER, 2008. p. 186). 

A concepção e realização do MAR (MAR, 2015) é da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

do Porto Maravilha e da Fundação Roberto Marinho – FRM, tendo como 

mantenedor o Grupo Globo, patrocínio da Vale e da BG Brasil, apoio do Governo do 

Rio de Janeiro, realização do Ministério da Cultura e gestão do Instituto Odeon. 

Desta forma, por intermédio desses grupos, novos significados são atribuídos 

àqueles “bens culturais”, considerados “bens superiores”, que mereceriam ser 

valorizados e lembrados. A divulgação dos eventos RI02016, RIO450 anos e Copa 

do Mundo (2014) também está no âmbito dessas novas atribuições de significado.   

O MAR foi inaugurado em março de 2013 com quatro exposições, a saber 

(MAR, 2013): “Rio de imagens”, “Vontade construtiva na Coleção Fadel”, “O 

CO-LE-CI-O-NA-DOR: arte brasileira e internacional na Coleção Boghici” e “O 

abrigo e o terreno: arte e sociedade no Brasil”.  

Os títulos das exposições apontam, claramente, a linha curatorial do Museu 

que destacaria aspectos referentes à formação da imagem da cidade do Rio de 

Janeiro, aos acervos de arte de colecionadores e à seleção e reunião de 

trabalhos de arte contemporânea.  

 “O abrigo e o terreno – arte e sociedade no Brasil”1 – cuja curadoria foi 

assinada por Paulo Herkenhoff e por Clarissa Diniz, artista, crítica de arte e 

atualmente gerente de conteúdo do MAR – abordou a ocupação urbana, o 

direito à moradia e as transformações urbanísticas, sociais e culturais do 

espaço público e privado, trazendo para o museu uma temática relacionada à 
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origem conflituosa do próprio museu (Figura 8). O texto dos curadores, evoca 

de forma direta e indireta as transformações em andamento no centro do Rio 

de Janeiro decorrentes das obras urbanísticas para os megaeventos, bem 

como o papel do artista e do museu na problematização dessas questões.  

 
Exposição O abrigo e o terreno – arte e sociedade no Brasil, 2013 

 

Entre 2013 e o início de 2015 foram realizadas outras exposições tendo como 

objeto de estudo transversal a formação da imagem simbólica do Rio de Janeiro, 

entre estas, vale destacar: “ImagináRIO” (2013), desdobramento da exposição 

“Rio de imagens”; “Josephine Baker e Le Corbusier no Rio – Um caso 

transatlântico”, sobre o encontro da cantora e atriz Josephine Baker (1906-1975) 

com o arquiteto Le Corbusier (1887-1965) na cidade do Rio de Janeiro; além de 

duas exposições que abordaram diretamente a área do projeto de requalificação 

urbana: “Yuri Firmeza – Turvações estratigráficas”, com interlocuções de Clarissa 

Diniz, Julio Groppa Aquino e Paulo Herkenhoff, e “Do Valongo à favela: imaginário 

e periferia”, com curadoria de Rafael Cardoso e Clarissa Diniz (MAR, 2014).  

O artista Yuri Firmeza, captura e apresenta dentro do espaço museológico, 

restos e entulhos de edificações demolidas na região da Praça Mauá para 
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realizar as obras do Porto Maravilha, considerado resíduos sem valor (Figura 8).  

Firmeza compara as atribuições de valor estabelecidas pela sociedade aos 

resíduos considerados de importância arqueológica com aqueles resíduos das 

intervenções urbanas atuais. Desta forma, pergunta-se o que foi esquecido no 

processo recente de requalificação urbana e como lidar com a desconexão 

entre passado e presente. 

 

Exposição Turvações Estratigráficas 
 

No final do ano de 2014 foi produzida no MAR a exposição “Do Valongo à 

favela: imaginário e periferia” (Figura 9), encerrada em maio de 2015. As obras 

e artistas selecionados2 pelos curadores pertencem a períodos históricos 

distintos e são atravessadas pela relação entre o passado ligado à escravidão 

e o surgimento das favelas, a partir do fato do museu se localizar em área 

considerada a primeira periferia do país e  a mesma região onde existiu o Cais 

do Valongo3, por onde chegavam os africanos que foram escravizados. 
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Intervenção do artista Vhils no Morro da Providência (RJ) –  
“Do Valongo`a Favela: Imaginário e periferia” 

 

Assim, estamos mais uma vez redesenhando a cidade, sobrepondo camadas 

de urbanização em busca da construção de um futuro idealizado e melhor. 

Vale destacar que o percurso de visitação do MAR é bastante rígido e resulta na 

impossibilidade de vislumbrar a área externa quando em contato com as 

exposições, pois as  janelas do antigo Palacete D. João, voltadas antes para o 

exterior, foram intencionalmente vedadas com paredes para compor o espaço 

expográfico. Percebe-se, portanto, que na configuração espacial interna do 

MAR, retoma-se o conceito de “cubo branco”, com controles de iluminação, 

som e temperatura, e rejeita-se justamente as visadas para a área externa, 

onde se situa o objeto de valorização e também de conflito, que é a própria 

cidade. Anula-se, assim, por intermédio do projeto do espaço expográfico, o 

questionamento quanto a própria localização do museu.  

Para compreender a proposta de trabalho do MAR quanto a seu conteúdo e 

gestão, vale destacar o artigo publicado no Caderno FGV Projetos, de 2012, 

antes da inauguração do MAR, no qual Herkenfoff elabora uma análise 

histórica do contexto cultural do Rio de Janeiro até o século XXI 

(HERKENHOFF, 2012, p. 42). 

O autor contextualiza as escalas (local e global) e apresenta como argumento 
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para o funcionamento de um museu a necessidade de agilidade e eficiência em 

sua gestão para evitar o aparelhamento político partidário que resulta em 

ineficiência quando administrado somente por meio estatal (HERKENHOFF, 

2012, p. 38). Nesse sentido, o autor (2012, p.35) reconhece, ainda, como 

medidas exitosas a implantação do modelo de Organização Social (OS), Lei 

federal n. 9.637/1998, pelo estado de São Paulo para todas as suas instituições 

culturais e referência para o Rio de Janeiro, como os Museu da Língua 

Portuguesa e o Museu do Futebol em São Paulo (HERKENHOFF, 2012, p. 40). 

Quanto a sua visão específica de curadoria, Herkenhoff a explicita em um 

artigo sobre o balanço da XXIV Bienal Internacional de São Paulo, de 

1998, da qual foi curado, em que afirma que “curadoria é um campo do 

pensamento crítico, mas que lida com a presença e a corporeidade da obra. 

(HERKENHOFF, 2008, p. 1). 

Esta linha de pensamento é similar ao direcionamento adotado atualmente no MAR, 

pois há uma escola associada ao museu e, também, uma proposta objetiva de 

abordagem transversal de temas em suas exposições e programação, por meio de 

seminários, conversas e debates abertos ao público.  

Em “Brasil/Brasis”, artigo publicado em 2001, o autor apresenta uma análise do 

país e afirma que “há uma arte implícita do ‘Brasil, país do futuro’. É uma arte 

de desenganos. O século XX viu distintos fluxos da arte que traziam certa 

crença no progresso e antecipação do futuro” (HERKENHOFF, 2001, p. 360). 

Na análise da hierarquização inerente à composição social brasileira, 

Herkenhoff aponta ainda as contradições e antagonismos do país cuja 

imobilidade social não se altera:  

Há dois brasis. São separados por um abismo, opostos. Rural 

e industrial. Há um Brasil avançado tecnologicamente e há um 
Brasil onde ainda ressoam, na literatura de cordel, acordes e 
mitologias de um cancioneiro ibérico medieval. Miserável e rico, 
ou divido entre “bom selvagem” e o “capitalismo selvagem”. Há 
um Brasil formado por um encontro de culturas e há um Brasil 
que ainda hoje projeta as consequências da escravidão. 
(HERKENHOFF, 2001, p. 362) 
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De modo geral, essa “crença no progresso e antecipação do futuro” ainda 

estaria presente nas ações de planejamento da cidade e na proposta de 

criação do MAR. Por outro lado, ainda vivemos uma “imobilidade social”.  

Conclusão  

Atualmente, tanto os planos governamentais quanto os planos da iniciativa 

privada no país, em escalas diversas, convivem com um novo cenário de 

manifestações da sociedade civil, como os protestos multifacetados ocorridos 

em junho de 2012 e, recentemente, em março de 2015. Associado aos 

protestos, encontramos práticas de coletivos de artistas, movimentos de 

resistência e de enfrentamento aos planos institucionais, nem sempre debatidos 

de forma ampla, sobreposições e justaposições de estratégias políticas de 

grupos organizados da sociedade civil. São grupos que se manifestam, discutem 

e tensionam a cidade e, consequentemente, o campo da arte.  

Jacques Rancière (1996, p. 370), filósofo francês, afirma que o “dissenso, ou 

seja, a ruptura nas formas sensíveis da comunidade” interrompem uma “lógica 

da dominação suposta natural, vivida como natural”. Para Rancière, a 

capacidade de discordar apresenta novos caminhos.  

A escolha desse termo não busca simplesmente valorizar a 
diferença e o conflito sob suas diversas formas: antagonismo 
social, conflito de opiniões ou multiplicidade das culturas. O 
dissenso não é a diferença dos sentimentos ou das maneiras 
de sentir que a política deveria respeitar. É a divisão do núcleo 
mesmo do mundo sensível que institui a política e sua 
racionalidade própria. (RANCIÈRE, 1996, p. 368) 

No MAR, vale destacar que as abordagens museológicas observadas na 

programação divulgada publicamente, partem da lógica conceptiva cujas 

inciativas e definição de programação são institucionais, o que difere de outras 

abordagens museológicas em que moradores e comunidades do entorno são, 

eles próprios, os agentes na prática museológica e na prática social dos 

museus.  

O fato do MAR dedicar um espaço temático à cidade do Rio de Janeiro e, por 

extensão, à área do centro da cidade e aos processos recentes de 
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requalificação difere das propostas de museus com ênfase comunitária e 

social, cujos protagonistas são os próprios moradores, por meio de relatos e 

compartilhamento de memórias, sem mediações diretas de curadores. Um 

exemplo é o Museu da Maré que dá ênfase à vida social dos moradores do 

Complexo da Maré (CHAGAS e ABREU, 2007, p. 133).  

Guardadas as diferenças de proposta, de porte e de conteúdo com relação ao 

Museu da Maré, no MAR, o ponto de vista sobre a cidade, mesmo transversal, 

continua sendo do museu. Os moradores do entorno, os professores, os alunos 

e os visitantes não participam do Conselho Municipal do Museu de Arte do Rio 

– CONMAR. A sociedade civil é representada indiretamente pela prefeitura e 

pelo governo do estado.  

As experiências do projeto de requalificação Porto Maravilha e do MAR estão 

em construção, mas há uma situação consolidada: a autonomia também tem 

limites e enquadramentos, assim como o campo da arte. Continuamos em 

busca da cidade do futuro, mas essa busca deve admitir o dissenso, as 

diferenças e os conflitos em um processo de construção de propostas para a 

cidade.  

Considera-se necessário, tanto para o museu quanto para o projeto de 

requalificação, ampliar a participação de outros segmentos da sociedade até 

então excluídos nas decisões e nas propostas para a cidade e para o museu. 

Especificamente no campo da arte e seus "agentes", deve-se estar atento ao 

papel assumido por estes nas transformações sociais e nas estratégias de 

poder vigentes na cidade. 

 

 

Notas 
1
Artistas participantes da exposição “O Abrigo e o Terreno: arte de sociedade no Brasil”: Adir Botelho, 

André Komatsu, Anna Maria Maiolino, Antonio Dias, Antonio Manuel, Ascânio MMM, Bispo do Rosário, 
Carlos Nelson Ferreira dos Santos (Quadra Arquitetos Associados), Cildo Meireles, Clarice Lispector, 
Cláudia Andujar |Dulcinéia Catadora, E/Ou, Ernesto Neto, Flávio de Carvalho, Graziela Kunsch, Guy 
Veloso, Hélio Oiticica, Ivens Machado, Jorge Mario Jáuregui, Lino, Lotes Vagos, Lucia Koch, Lygia Pape, 
Marcio Almeida, Marepe, Maria do Carmo Secco, Miguel Rio Branco, Mira Schendel, Montez Magno, 
Morrinho, Opavivará!, Paula Trope, Poética do Dissenso, Raul Mourão, Roberto Magalhães, Rochelle 
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Costi, Rosana Palazyan, Rubens Gerchman, Sergio Magalhães, Usina, Walter Carvalho, Waltercio 
Caldas, Yuri Firmeza. Fonte: MAR, 2013. Disponível em: <http://goo.gl/5p4Iqy>. Acesso em: 21 fev. 2014. 

2 
Artistas participantes da exposição “Do Valongo à Favela”: Albertino Cavalieiro, Alfredo Storni, Almiro 

Reis, Ambroise Louis Garneray, André Komatsu, André Parente, Arjan, Armando Queiroz, Arthur da 
Saúde, Augusto Earle, Augusto Malta, Ayrson Heráclito, Bárbara Wagner, Belmiro de Almeida, Borger 
Lipinski, Caetano Dias, Caio Reisewitz, Carlos Chambelland, Carlos Vergara, Chlau Deveza, Di 
Cavalcanti, Djanira, E. B. Sigaud, Eliseu Visconti, F. T. Marinetti, Geraldo Pereira, Geraldo Viola, Giovanni 
Battista Castagneto, Grupo EMPREZA, Gustavo Dall’Ara, Heitor dos Prazeres, Henrique Oliveira, Hélio 
Oiticica, Hipólito Caron, Inimá José de Paula, J. M. Rugendas, J. Zigler, Jean-Baptiste Debret, José dos 
Reis Carvalho, José Pancetti, Juan Gutierrez, Laercio Redondo, Lasar Segall, Léonard Tsuguharu Foujita, 
Lívio Abramo, Louis Boulanger, Lucia Rosa, Luiz Morier, Lygia Pape, Marcelo Cidade, Maria Buzanosvsk, 
Mario Cravo Neto, Matheus Rocha Pitta, Miguel Rio Branco, Moreira da Silva, Muricio Hora, Nadia 
Taquari,Paulo Nazareth, Raul Pederneiras, Regina Katz, Rosalbino Santoro, Tarsila do Amaral, Vhils, 
Victor Frond, Vieira da Silva,Virginia de Medeiros, Waléria Américo, Wellington Ferreiro e William John 
Burchell. Fonte:  Prêmio IP Capital Partners de Arte – Pipa, 2015. Disponível em: <http://goo.gl/P2MJHw>. 
Acesso em 15 jan. 2015. 

3
 “Cais do Valongo, porto de escravos, a um passo do título de Patrimônio da Humanidade. A Prefeitura 

do Rio de Janeiro e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deram início à 
elaboração do dossiê técnico para reconhecer a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). [...] 
A candidatura faz parte de um processo de reconhecimento das matrizes africanas da cidade do Rio de 
Janeiro”.In: Porto Maravilha. Disponível em: <http://goo.gl/JdLuqI>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
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