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RESUMO 

 

O artigo busca refletir sobre a representação do MACC – Museu de Arte 

Contemporânea de Campinas “José Pancetti” para o público da cidade a partir da 

descrição de seu acervo, documentos, exposições e eventos realizados desde sua 

fundação, em 1965. O estudo identifica elementos presentes na relação de mídia através 

das ações e do material de comunicação produzido pelo Museu e pelos jornais 

Campinas entre anos de 1947 até 2016. A partir deste levantamento, pretende-se refletir 

sobre a representação desta instituição na relação entre o público e o Museu, apontando 

caminhos sobre seu significado na cidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MACC) traz em sua história 

eventos que marcam uma importante trajetória da instituição na cidade, mas que 

atualmente demonstra dificuldades em manter a relação que tinha com seu público. O 

Museu tem, em seu acervo, nomes de grandes artistas como: Candido Portinari, José 

Roberto Aguilar e Mira Schendel. Este artigo é resultado da investigação sobre da 

história do museu. As quatro fontes escolhidas foram: MACC (Museu de Arte 

Contemporânea de Campinas), Biblioteca Municipal de Campinas, Biblioteca da 

Unicamp e o jornal Correio Popular. A base de pesquisa foi, principalmente, o jornal 

Correio Popular (impresso de maior tiragem da cidade), mas também foram consultados 

Diário do Povo, Folha de São Paulo, City News de Campinas, Estadão, Jornal Hoje 

(local de Campinas), Jornal de Domingo, Jornal Cidade, Gazeta Cambuí, Metro Cultura, 

Read Metro, além do Diário oficial do município. A construção do artigo é focada na 
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relação público-museu. Isso significa que a abordagem é voltada para as crises que o 

museu enfrentou perante as pessoas que frequentavam e administravam o MACC.  

 Como referência acadêmica, foi utilizado o trabalho da pesquisadora Renata 

Zago, que escreveu sobre o MACC estabelecendo a relação entre arte e política nas 

obras expostas nos Salões de Arte Contemporânea de Campinas de 1968 e 69 e assim 

descreve como os salões de arte se iniciaram em Campinas; e um pequeno livro de 

Renata Sunega – “MACC Vida e Obra” - explicando o acervo e um pouco da história do 

MACC. A principal fonte de pesquisa foi a biblioteca municipal de Campinas, que 

embasou a pesquisa através de recortes de artigos dos jornais citados anteriormente, 

desde 1947 até 2015. A partir desse material houve a reconstrução da história do 

MACC, através de uma linha do tempo. 

 

CRISES E TEMPOS DE GLÓRIA DO MUSEU 

 

 

O MACC (Museu de Arte Contemporânea de Campinas) é um dos primeiros 

MACs a surgir no Brasil e ter uma grande relevância tanto nacional, quanto 

internacionalmente. O Museu originou-se a partir dos Salões de Arte Contemporânea, 

que se iniciaram na cidade de Campinas. Então, em 1965, com um público numeroso, 

aconteceu o primeiro Salão de Arte Contemporâneo, no endereço de Av. da Saudade, 

1004. E esse foi o evento que consagrou o Museu em suas instalações, sendo o primeiro 

no interior de São Paulo. Nessa época, a instituição recebeu doações de obras de Carlos 

Paez Villa, além de uma coleção latino-americana. Também haviam os Salões que 

premiavam e expunham obras dos jovens artistas da época, trazendo, assim, cada vez 

com mais visibilidade nacional.  

Segundo Renata Zago (2011), doutora em artes pela Unicamp, autora do artigo 

“Relação entre arte e política nas obras expostas nos Salões de Arte Contemporânea de 

Campinas de 1968 e 69”: 

 

O IV SACC (Salão de Arte Contemporânea de Campinas) foi igual aos 

padrões tradicionais, ainda haviam pintura, escultura, desenho e gravura. O júri 

trabalhou na estrutura tradicional de salão, porém, destacando obras 

fundamentais para o contexto artístico e histórico da época. É fundamental o 

papel do artista nesse contexto que muitas vezes se coloca como um 

revolucionário e desempenha um papel conscientizador da massa populacional. 
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Em dezembro do mesmo ano, houve o Ato Institucional – 5 (General Costa e 

Silva), antecedido pela organização clandestina do Congresso da UNE (União 

Nacional dos Estudantes), onde mais de 1200 estudantes, inclusive sua liderança, 

foram descobertos e presos. Os protestos contra e ditadura tinham o apoio de 

artistas e intelectuais. (ZAGO, 2011, pág.8) 

 

Neste período, os artistas mostram interesse pelo que era divulgado nos jornais 

da cidade. Seus desenhos buscavam flagrantes jornalísticos e apresentam uma urgência 

comunicativa. Entre as imagens eram inseridas frases que remetiam às manchetes de 

jornais impressos. Como exemplo, Zago (2011) cita o primeiro desenho pertencente ao 

MACC. Nele haviam cinco imagens distintas que narravam a prisão dos estudantes e a 

polícia militar realizando a operação e entre elas há a frase “O diálogo é a violência”. 

No segundo desenho, novamente haviam cinco blocos de imagens distintas da polícia 

intervindo no movimento e no canto esquerdo superior o artista escreveu “Eram mil a 

atacar o mesmo objetivo”. (ZAGO, 2011, pág.6) 

 Zago (2011) explica que na edição seguinte do Salão de Arte Contemporânea de 

Campinas, de 1969, há uma mudança fundamental: o certame não se encontra mais 

dividido em categorias artísticas tradicionais. Os artistas têm a liberdade de inscreverem 

seus trabalhos independentes da linguagem, o que ajudou o júri admitir obras de 

diversas tendências atuantes no panorama do período, baseando-se na qualidade ou na 

problemática das obras. Resumindo as edições de 68 e 69, ela mostra que foram salões 

sensíveis às produções de vanguarda dos artistas dos anos 1960. Porém, os trabalhos em 

geral, pouco romperam com as formas estéticas tradicionais. Houve a aceitação de 

trabalhos que dialogavam com o momento artístico e histórico do período e a introdução 

de novas formas de expressão, como objetos artísticos e instalações ou ambientais. 

A partir do sexto Salão de Arte Contemporânea (1970) começa a comparecer 

artistas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, São Paulo e interior; essa 

divulgação fez com que o atual secretário da educação e da cultura, Professor José 

Alexandre dos Santos Ribeiro, falasse sobre a importância dos salões proporcionando 

um grande estímulo aos artistas contemporâneos e na difusão da arte campineira. Nesse 

período, há um grande prestigio da população que incentiva e visita às exposições.  

Até este período, o MACC construía uma história de uma instituição de grande 

notoriedade para a cidade de Campinas, porém a partir de 1967 começou a enfrentar 

crises entre os artistas e a administração pública do Museu. Na época, a responsável 
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pela Cultura da cidade era Lourdes Cedran, e os artistas afirmam uma má administração 

na parte artística do Museu. Iniciaram, assim, uma série de episódios que trouxeram a 

crise para O espaço de arte e começou a romper com a popularidade que começava a 

estabelecer com o público. Nesta pesquisa, foi possível enumerar e ordenar os eventos 

desta trajetória. Para esclarecer e ilustrar os principais momentos da história do MACC, 

abaixo observa-se um gráfico e uma tabelas, que explicam as maiores crises (Gráfico 1) 

e (Tabela 1), vividas pelo museu ao longo de sua existência: 
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                              Tabela 1 

 

Uma crise, em 1974, começou a partir de uma grande discussão entre os artistas 

e a prefeitura, em relação a existência ou não do Museu. Os artistas afirmam que o 

MACC não tinha um espaço físico próprio (2º andar do prédio da prefeitura), haviam 

muitas promessas sem cumprimento, confusão no funcionamento e na divulgação. Além 

da conservação das obras, que denunciavam estar espalhadas nos corredores e algumas 

obras já estavam degradando. Em contraponto, a Prefeitura alegava que o museu nunca 

deixou de existir. Sobre a antiga sede, o secretário dizia que o Museu foi transferido 

para o Paço municipal pois a anterior era mal localizada e tinham más instalações, e que 

o local atual do MACC não era definitivo. Ainda sobre a conservação, afirmava que as 

obras estavam expostas sob vigilância e que seria natural o desgaste das peças, mas que 

já havia solicitado providências ao departamento responsável. Essa polêmica foi 

divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e disseminada a informação 

nacionalmente.  

No ano de 1977, artistas se manifestam contra a administração do Museu, 

mostrando suas insatisfações e apontando promessas não cumpridas. No entanto, o 

 
Crises 

1967 
 - Protesto para afastamento da 
administração 

1974 
 - MACC existe ou não?                                                               
- Transferência da sede do MACC 

1977 
 - Protesto (exposição de fotografia) 
- Exposição (hortifrúti) polêmica 

1978  Desvio de acervo 

1981 
- Divisão do museu em diferentes 
artes                                    
- Falta de verba 

1982 

- Fechamento do museu (furto) 
- Falta de verba                         
- Protesto exposição canários 
- Desconhecimento de 48 obras 

1983 
 - Falta de vigilância                      
- Onde está a arte contemporânea? 

1985  - Falta de verba 

1991 
 - Nova sede                                  
- Acervo perdido da pinacoteca  
- Reforma 

1992  - Protesto para fim das reformas  

2006  - MACC sem brilho 
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espaço continuava recebendo exposições e no ano seguinte a essas manifestações havia 

uma denúncia de desvio do acervo. A explicação para isso foi que as obras do acervo do 

MACC foram “emprestadas” ao prédio da prefeitura que seria inaugurado com 

urgência, e faltava decoração. Com o passar do tempo, novos setores e departamentos 

foram transferidos para o prédio e novas obras eram requisitada. A justificativa da 

prefeitura foi que o museu não tem sede até o momento e o acervo estava guardado em 

um depósito. Então, no começo do atual governo determinou-se, pelo secretário José 

Roberto Magalhães Teixeira, que todas as obras distribuídas pela prefeitura fossem 

recolhidas e armazenadas.  

O ano de 1982 foi o que apresentou maiores crises na história do museu. Em 

junho, ocorre o maior furto da história do MACC, quadro de Portinari, “Cabeças 

(catequese) ”. Com isso, o secretário de cultura, Airton Martins, determinando o 

fechamento do Museu para que providências pudessem ser tomadas em relação à 

segurança. As medidas foram: maior segurança e vigilância para o espaço do Museu e 

solicitação de um relatório aos funcionários das deficiências das instalações. Um 

problema da época foi que a polícia não conseguiu agir no caso, pois não tinham 

nenhum conhecimento de como era o quadro (por exemplo uma fotografia). Em 

investigação, afirmam que o infrator entrou no museu pela passagem que existe entre a 

biblioteca municipal e o MACC. Outra medida da prefeitura foi o fechamento da 

passagem entre as duas instituições. A crise de verba iniciou-se a partir desse momento 

e permaneceu até os dias de hoje. Outro fato ocorrido no MACC nesse mesmo ano, foi o 

desconhecimento da origem de 48 obras, as quais não pertenciam ao Museu. A 

exposição de canários causou outra revolta nos artistas plásticos, que acreditam ser uma 

afronta aos próprios artistas e aos objetivos do espaço destinado a cultura e arte. O 

Grupo Vanguarda, Grupo Massa e - o Clube de Arte Moderna protestam e ironizam a 

exposição em frente ao museu. 

Essa foi a única manifestação que gerou algum tipo de mobilização por parte da gestão 

pública (anteriormente os artistas faziam suas denúncias através da imprensa). Nesse 

mesmo ano foi constatado que 59 obras estavam danificadas (acervo atual 267 obras).  

Com todo esse cenário de discórdia entre artistas e administração pública, os 

artistas instituíram um Conselho para o MACC (indicação de nomes para o novo setor), 

fazendo um planejamento para o Museu e criaram um registro de todos os artistas 

plásticos da cidade. Com o passar dos anos, os artistas continuaram se preocupando com 
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a divulgação de suas obras e o MACC dando espaço a eventos que não tinham como 

objetivo a cultura e a arte (como, o melhor da tapeçaria).  

O Museu continuou com suas atividades até a mudança da sede, em 1991. Entre 

artistas e visitantes havia muita crítica em relação a transferência do Museu para o 

extinto instituto brasileiro de café (inclusive transferência do MIS (Museu de Imagem e 

Som e novo espaços infantis), por parte dos artistas. Outra visão em relação a essa 

mudança foi a da prefeitura: abririam concursos públicos para trabalharem no local e 

criariam um conselho curador do museu. Entre as partes há a aceitação e a partir das 

transferências e adaptações feitas no museu, há uma intenção de atrair mais o público 

para as atividades programadas. Ou seja, criar diversos cursos de artes e exposições 

interativas  

A fase de crises cessou no ano de 1998, quando houve uma das maiores 

exposições do MACC: 110 obras de Salvador Dalí no material de exposição do Museu. 

A atração do público nesse evento foi maior que dos anos anteriores, e a divulgação e 

repercussão do evento, fez com que diversos grupos sociais visitassem a mostra. Depois 

desse fato, o MACC recebeu obras de Tomie Ohtake, porém já não tinha mais atração 

do público. Em 2006, um grupo de amantes do Museu se reuniu para poder trazer de 

volta o “brilho” que ele tinha no seu início. O grupo nunca aceitou que um acervo de 

600 obras não estivesse exposto e que ainda estivesse armazenado em péssimas 

condições. Mais exposições foram trazidas ao Museu nos anos 2000, como de Santos 

Dumont e Leonardo da Vinci. 

As exposições de peças de grandes artistas mundiais começaram a ser exibidas 

no MACC em momentos que a população campineira e os próprios artistas estavam 

mais distantes do museu. Ou seja, isso fazia com que houvesse um interesse novamente 

para com a arte e com o espaço propriamente dito. 

 

 

MUSEU ATUALMENTE  

 A autora Elisa Noronha, Professora da Universidade do Porto dos Cursos de 

Museologia, letras e belas artes, traz a reflexão no seu texto “Museus de Arte 

Contemporânea: uma proposta de abordagem”, do que é o museu de arte contemporânea 

na atualidade.  
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Como primeiro conceito a autora, Elisa (2010), cita o histórico – objetivo, que 

exemplifica o que é o MACC atualmente:   

“O primeiro pressuposto é sua origem histórico-objetiva: o Museu de Arte 

Contemporânea, uma invenção de quase duzentos anos, apresenta-se como 

exemplo e resultado de um processo de consecutiva especialização e 

fragmentação que atingiram os museus a partir do século XIX; como 

consequente à subdivisão do Museu de Arte e complementar ao Museu de 

Arte Antiga, sua origem está relacionada com o surgimento da sociedade 

moderna e imbuída de ideais nacionalistas. Contada muitas vezes em grandes 

saltos, de modelo referencial a modelo referencial (Luxemburgo, Moma, 

Pompidou, Gugguenhein), sua história é marcada por um movimento de 

repetição e emulação, o que faz com que ainda hoje novos museus surjam 

impregnados de referenciais modernos. ” (Noronha, 2010, pág. 121/122) 

 

 

O MACC deixou a estrutura do passado permanecer até os dias de hoje. Ou seja, 

a população se desenvolveu e o museu não. Essa antiga forma de lidar com o público e 

até mesmo sua instalação, já está ultrapassada e não consegue cativar, perdendo a 

interação entre público-museu.  

O contexto em que o museu está inserido interfere no seu desenvolvimento, 

estruturação de sua imagem como um ambiente artísticos e interesses definidos por 

forças externas ao museu, como a política, economia e cultura.  

Com isso, a situação que o MACC vive é o desinteresse da sociedade e da 

administração pública. O acervo do museu fica fechado e empilhado em uma sala, e só é 

exposto duas vezes ao ano. A estrutura dele é composta por três salas que recebem 

frequentemente exposições temporárias. A falta de incentivo da cidade e região para 

com o museu, vem da desvalorização de sua própria história, e que é causada pela falta 

de comunicação com o público.  

O MACC, assim como outros museus em grandes cidades, tem a função de 

expor as obras de arte de artistas da região, mas também é uma forma de contar a 

história de uma cidade e até dos próprios artistas. Na cidade de Campinas o museu não 

está praticando esse papel.  

 Além da falta de interesse social, os artistas não são mais engajados como no 

passado, em que o museu tinha voz na cidade. Esse cenário desvaloriza ainda mais a 

função e a profissão do artista, que não aproxima o público das suas obras. Eram os 

responsáveis pela luta em prol do museu e hoje isso se perdeu.  

Maria Roque (1989) explica que a relação dos visitantes é complicada devido a 

alguns fatores, que os distanciam:  
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“São várias as vocações dos museus na execução dos seus projectos, 

orientando-se para a história, a arte, a ciência, a técnica ou a etnologia. Um 

museu pode ter por objectivo primordial da sua acção a animação, a 

investigação, a apresentação, o estudo das obras, a sua divulgação ou outros. 

Mas, qualquer que sejam os princípios que os norteiam e os objectivos que 

persegue, a exposição é a sua estrutura básica, o mecanismo especifico mais 

imediato da comunicação entre o museu e o seu público. ” (Roque, 1989/90, 

pág.25)  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 O acervo do MACC tem aproximadamente 650 obras de arte, chegando a cerca 

de 600 artistas, sendo que durante esse ano fizeram doações. E essas aquisições para 

criar o acervo foi um desenvolvimento grande e importante para a arte e para a cidade 

de Campinas. As obras ficam guardadas/armazenadas em uma sala do Museu e só é 

exposta duas vezes por ano. A estrutura da instituição recebe frequentemente exposições 

temporárias. Além disso, a administração do museu não tem uma contabilização ou 

categorização exata das obras do acervo 

 Através da pesquisa observou-se uma diferença entre o interesse do público no 

passado e atualmente em relação aos museus e suas obras. A interação público-museu 

mudou, e o acompanhamento deveria ter sido feito por meio da tecnologia, que atrairia 

mais ainda o público para se aproximar do museu novamente. Não há uma comunicação 

eficaz entre eles, o museu não tem um site próprio, e está localizado no site da 

prefeitura. Ou seja, não tem fácil acesso às informações do MACC, além de não ter um 

design atrativo para o público.  Através da rede social, Facebook, a administração do 

museu traz também uma interação com o público, porém não são postagens diárias e a 

página tem 718 curtidas em uma cidade de 1.173.370 habitantes.   

 Portanto, observa-se que as crises que o Museu sofreu durante seu 

desenvolvimento em Campinas fez com que afastassem cada vez mais os visitantes do 

MACC. Isso é visivelmente notado pelo baixo número de visitantes nas exposições e 

pelo fato da maioria da população não saber a localização do museu e sua história.  
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