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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir as concepções de política cultural 

que orientaram a criação do Circuito Cultural Praça da Liberdade (CCPL) e 

especificamente de dois de seus museus, o MM Gerdau - Museu das Minas e do 

Metal (MMM) e o Memorial Minas Gerais Vale. Esses museus são o resultado de 

parcerias público-privadas entre o governo de Minas Gerais e empresas 

mineradoras e inserem-se num projeto maior de política urbana e cultural do 

governo, o Circuito. O artigo discute questões relativas à gestão público-privada da 

cultura por meio da análise de material empírico sobre o processo de criação e de 

implantação desses museus, coletado em entrevistas com gestores públicos e 

privados e em pesquisa documental. A gestão da cultura com pressupostos 

mercadológicos, tal como é característico do MM Gerdau e do Memorial Vale, 

compromete a política cultural no que tange a: transparência, participação social, 

abrangência e objetivos que prezam a diversidade cultural, o incentivo à produção 

cultural e a democratização do acesso à cultura. As estratégias de parcerias público-

privadas compartilham uma postura do Estado de delegar a terceiros as decisões e 

a gestão no setor da cultura, levando à formação de uma economia da cultura que 

gera produtos culturais sob a lógica empresarial.  

 

Palavras chave: Museus. Política Cultural. Parceria Público-Privada.  

 

Introdução 
 
                                                             
1  Este artigo é parte de uma pesquisa em andamento para a obtenção do título de Mestre pelo Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC Minas e insere-se nos campos de estudo da Sociologia da 
Cultura e da Sociologia Urbana. 
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 É cada vez mais frequente, no contexto das grandes cidades, a criação de 

museus e outros equipamentos culturais que são resultado de parcerias público-

privadas (PPP). A criação desses equipamentos relaciona-se, por parte do Estado, 

com estratégias de gestão urbana dos espaços públicos para promoção da cidade e 

de seus gestores e com objetivos empresariais de grandes corporações que 

investem em cultura (ABREU, 2012; FERNANDES, 2006). 

 Intervenções urbanísticas acompanhadas de equipamentos culturais e 

viabilizadas por meio de PPP buscam tornar as cidades mais atrativas para turistas, 

público local e investidores. Para a iniciativa privada, os equipamentos culturais 

atuam como instrumentos de promoção de suas marcas, de modo a proporcionar 

algum tipo de retorno comercial (ARRUDA, 2003; CALABRE, 2007; CANCLINI, 

2006; SANTOS, 2004). Assim, os museus e centros culturais são pensados, para 

além da função de equipamentos culturais, como táticas para atrair pessoas e 

investimentos econômicos, turistas e os próprios habitantes (ANDRADE; VELOSO, 

2014; FERNANDES, 2006; SÁNCHEZ, 2001a; 2001b). 

 Exemplo dessas intervenções, no contexto internacional, o caso mais 

emblemático é o do Museu Guggenheim em Bilbao, na Espanha (REIS, 2006). No 

plano nacional, vários exemplos podem ser mencionados: o Museu da Língua 

Portuguesa e a Pinacoteca do estado de São Paulo na região da Estação da Luz, 

em São Paulo (OHTAKE, 2000); o Museu de Arte do Rio (MAR), na zona portuária 

do Rio de Janeiro, e o Corredor Cultural do Rio de Janeiro (OHTAKE, 2000); o 

Museu de Artes e Ofícios (MAO) na Praça da Estação, em Belo Horizonte (JAYME e 

TREVISAN, 2012). 

 Considerando tais intervenções e as parcerias público-privadas, assim como 

as estratégias de implementação que as caracterizam, este artigo tem como objetivo 

discutir as concepções de política cultural que orientaram a criação do Circuito 

Cultural Praça da Liberdade (CCPL) e, especificamente, de dois de seus museus, o 

MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal e o Memorial Minas Gerais Vale. 

 O Circuito Cultural Praça da Liberdade é um complexo cultural localizado em 

Belo Horizonte e formado por 13 espaços que incluem museus, centros culturais, 

bibliotecas, galerias de exposição, a própria Praça da Liberdade, entre outros.2 O 

CCPL deu nova função ao Conjunto Arquitetônico da Praça da Liberdade, que, 

                                                             
2  Informações sobre o CCPL e os espaços culturais que o compõem estão disponíveis em: 
<http://circuitoculturalliberdade.com.br/plus/>. 
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desde a criação da capital mineira, tinha seus prédios ocupados pelos órgãos e 

secretarias do governo de Minas Gerais. Com a transferência da administração 

pública do Estado para a Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 

localizada na região norte da cidade e construída para ser a nova sede da 

administração estadual, foi possível implantar o CCPL, que instalou museus e 

centros culturais nos edifícios antes ocupados pelas repartições públicas do estado 

de Minas Gerais. O Circuito foi idealizado como plano estruturador da área de 

cultura, entregue à Secretaria de Estado de Cultura em 2004 e encontra-se ainda 

em desenvolvimento, por se tratar de uma intervenção a longo prazo no Conjunto 

Arquitetônico da Praça da Liberdade.  

 Trata-se de uma área nobre e histórica da cidade. Nobre no sentido de estar 

localizada numa região onde se concentram moradias, comércio e serviços voltados 

para os grupos sociais de mais alto status. E histórica por ter sido, por muitos anos, 

a sede do poder estadual, assim como lugar significativo na sociabilidade e na vida 

política da capital. Uma prova desse valor é o seu reconhecimento formal como 

patrimônio estadual e municipal (CALDEIRA, 2007; FERNANDES, 2011). Entre os 

espaços do CCPL, estão o MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal (MMM) e o 

Memorial Minas Gerais Vale (Memorial Vale), ambos inaugurados em 2010, tendo 

sido criados por meio de parcerias público-privadas, a exemplo da maioria dos 

espaços do Circuito. O MMM tem como temática duas atividades econômicas 

fundamentais para a economia estadual: a mineração e a metalurgia3, e outras 

ligadas ao universo dos minerais e metais preciosos.  

 O Museu das Minas e do Metal foi criado por meio da parceria entre o 

governo de Minas e o Grupo EBX, que ficou responsável por sua gestão até 

novembro de 2013. Após o fim do contrato com a EBX, devido a uma crise que 

afetou o Grupo, a gestão do museu ficou sob a responsabilidade da Gerdau, que 

firmou parceria com o governo de Minas. A partir de então, passou a se chamar MM 

Gerdau - Museu das Minas e do Metal.  

 O Memorial Vale, por sua vez, é resultado da parceria entre o governo de 

Minas e a mineradora Vale e dedica-se à apresentação do patrimônio histórico e 

                                                             
3  Sobre a relevância das atividades mineradora e metalúrgica no estado de Minas Gerais ver Filho et al 
(2015). Os autores traçam uma trajetória histórica da economia do estado, destacando essas atividades e sua 
permanência se consideradas sua importância e expansão atuais. 
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cultural mineiro por meio da exposição de manifestações contemporâneas, 

populares e folclóricas que remetem à história e às características de Minas Gerais.  

 Algumas diferenças nos processos de criação dos museus podem ser 

destacadas. A criação do Museu das Minas e do Metal recebeu maior influência de 

sua empresa financiadora, o Grupo EBX, tanto que a sua temática está diretamente 

vinculada a uma das principais atividades do Grupo: a mineração. O Memorial Vale, 

por sua vez, teve seu processo de criação mais pautado pelo governo de Minas do 

que pela empresa que o patrocinou. A ideia de criar o Memorial Vale partiu da 

Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, que também realizou a seleção de 

temas e criou as exposições. A Vale ficou responsável pelo patrocínio e participou 

da discussão sobre o espaço institucional da empresa, localizado no terceiro andar 

do museu. 

 Para a criação do MMM, participaram de decisões e de processos 

importantes a educadora Helena Mourão e Eliezer Batista, ambos ligados 

primordialmente ao Grupo EBX e ao empresário Eike Batista. Helena Mourão foi 

convidada por Eike Batista e passou a ser “o braço direito” do empresário em 

assuntos que dissessem respeito ao Museu e sua gestão. Eliezer Batista é pai do 

empresário e opinou no processo de criação das exposições e no conceito de 

museu que deveria ser adotado pela instituição (Helena Mourão, diretora do MMM. 

Entrevista realizada no dia 14 de maio de 2015). 

Assim, o Circuito insere-se no campo das políticas culturais que se utilizam de 

parcerias público-privadas para a criação de equipamentos culturais. Em ambos os 

museus, os objetivos das empresas que financiaram a criação deles e/ou os 

administram atualmente estão ligados ao retorno que o investimento pode gerar em 

termos de, por exemplo, ganho de visibilidade e fortalecimento das marcas 

empresariais, o que será discutido mais adiante. 

O presente artigo está dividido em duas partes. A primeira apresenta um 

breve histórico das políticas culturais no país e as relações entre cultura e Estado, 

com enfoque nas políticas de financiamento cultural adotadas a partir da década de 

1990. A segunda parte aborda a política cultural de criação do MMM e do Memorial 

Vale, assim como os objetivos das empresas que investiram nesses espaços 

culturais. As discussões sustentam-se em material empírico sobre o processo de 

criação desses museus, coletado por meio de entrevistas com seus gestores 

públicos e privados e de pesquisa documental.  
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Financiamento cultural no Brasil: breve trajetória histórica e as políticas 
culturais da década de 1990 
 
 As políticas culturais podem ser compreendidas como o conjunto de 

iniciativas, tomadas por atores como o Estado, as instituições civis, os grupos 

comunitários e as entidades privadas, que visam a ''promover a produção, a 

distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e 

o ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável'' (COELHO, 1997, p. 

292). A criação do CCPL articulou a agência do poder público e da iniciativa privada 

na criação dos museus e centros culturais, conforme apontado. Antes de analisar 

essa política cultural em relação à criação de dois de seus museus, cabe apresentar 

uma trajetória resumida da relação entre cultura e Estado e algumas características 

do financiamento cultural no Brasil. 

 A explanação que se segue parte de um recorte temporal que tem início na 

década de 1930, embora seja a relação entre Estado e cultura após a Constituição 

de 1988 a que se detalha mais especificamente, a fim de embasar as análises que 

serão apresentadas na segunda parte deste artigo. Essa discussão está ancorada 

em diversos autores que contribuíram e contribuem para o estudo das políticas 

culturais no Brasil, tais como Rubim (2007), Silva e Dutra (2011), Botelho (2007), 

Calabre (2007), Arruda (2003), Miceli (2001). Trata-se de uma apresentação 

sintética que procurou captar as principais linhas de atuação do Estado na área 

cultural. Por essa razão não se ateve aos diversos movimentos culturais que se 

desenvolveram sob os auspícios das políticas estatais ou em oposição a elas, por 

não ser esse o foco aqui pretendido. 

A trajetória histórica entre cultura e Estado no Brasil revela, nos períodos 

posteriores à década de 1930 e, sobretudo, durante a década de 1990, um 

esvaziamento do poder do Estado no que se refere às decisões e à efetividade das 

políticas culturais, se comparado a períodos como o do Estado Novo e do regime 

militar, quando era notadamente mais forte a presença do Estado como controlador 

da produção e da fruição cultural por meio da censura e de outras medidas. 

Estabeleceu-se nesses períodos uma forte relação entre os governos autoritários e 

as políticas culturais (RUBIM, 2007).  
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 Antes de 1930 foram realizadas ações culturais pontuais na área do 

patrimônio, o que não possibilita caracterizá-las como políticas culturais. Ainda que 

de forma limitada, foi a partir da década de 19304 que começaram a surgir políticas 

culturais. Os experimentos que marcaram essa inauguração foram a passagem de 

Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, entre 

1935 e 1938, e a implantação do Ministério da Educação e Saúde em 1930, mais 

especificamente entre 1934 e 1945, com a atuação de Gustavo Capanema (RUBIM, 

2007).  

 De um modo geral, as políticas culturais criadas durante o período do Estado 

Novo, sob supervisão de Capanema, enfatizaram a brasilidade, o trabalho, o 

nacionalismo, a harmonia entre as classes sociais e o caráter mestiço da população, 

isto é, o ideário que compunha a filosofia populista de Vargas na época. Foram 

criadas várias instituições, tais como a Superintendência de Educação Musical e 

Artística, o Instituto Nacional de Cinema Educativo e o Conselho Nacional de 

Cultura. Dentre elas, os destaques foram a criação e a atuação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), posteriormente denominado 

Instituto, que assumiu a sigla IPHAN, ainda hoje em vigor (CALABRE, 2007; RUBIM, 

2007).  

 O SPHAN foi, até a década de 1960 e no início da década de 70, a instituição 

emblemática da política cultural no Brasil. O Serviço optou pela ''preservação do 

patrimônio de 'pedra e cal', de cultura branca, de estética barroca e teor 

monumental'' (RUBIM, 2007, p.16). Com isso circunscreveu sua área de atuação e 

desenvolveu sua competência técnica qualificada e a organização de seu pessoal. 

Além disso, desenvolveu independência e continuidade organizacional e 

administrativa garantidas pelo insulamento institucional do Serviço (MICELI, 2001).  

 No entanto essa opção de preservar a cultura elitista, o forte viés classista e a 

falta de diálogo do SPHAN com comunidades e públicos interessados no patrimônio 

impediram que a instituição acompanhasse discussões e desenvolvimentos 

contemporâneos na área de patrimônio. O SPAHN permaneceu, durante muito 

tempo, sob as mesmas orientações e diretrizes, o que o colocou como alvo de 

severas críticas (RUBIM, 2007; MICELI, 2001).  

                                                             
4  Para uma contextualização das alterações econômicas, sociais e políticas que caracterizaram o período 
da década de 1930, ver Rubim (2007). 
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 Segundo Calabre (2007), durante o interregno democrático que sucedeu o 

Estado Novo (de 1945 a 1964), o desenvolvimento na área cultural se deu no campo 

da iniciativa privada, e esse foi o momento do crescimento dos meios de 

comunicação de massa, como o rádio, a televisão e o cinema. Contudo outras ações 

podem ser destacadas no período democrático: a instalação do Ministério da 

Educação e Cultura em 1953; a expansão das universidades nacionais públicas; a 

campanha de defesa do folclore; a criação do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), vinculado ao MEC; e o surgimento dos Centros de Cultura 

Popular (CPCs), ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE) e caracterizados 

pela criação e divulgação de uma arte popular revolucionária (RUBIM, 2007). 

 Com o golpe militar de 1964 e durante a ditadura, políticas culturais e 

autoritarismo voltaram a se associar fortemente. Essa associação aconteceu de 

modos diferentes, consoante três períodos da ditadura. Nesse contexto surgiram 

outros caracteres importantes ligados à trajetória das políticas culturais no Brasil: a 

midiatização da cultura, com a expansão das telecomunicações e a criação de 

novas redes de televisão e o controle do governo sobre os conteúdos viabilizados 

por esses novos meios audiovisuais (RUBIM, 2007; CALABRE, 2007). 

 O período entre 1964 e 1968 foi marcado pelas manifestações culturais e 

políticas contra o regime e, por isso, sofreu forte repressão e censura por parte do 

governo militar. O segundo período, entre o final de 68 até 74, foi ainda mais 

caracterizado pela violência, prisões, tortura, assassinatos e censura sistemática. 

Foi uma época de vazio cultural, ''apenas contrariado por projetos culturais e 

estéticas marginais, marcado pela imposição crescente de uma cultura midiática 

controlada e reprodutora da ideologia oficial, mas tecnicamente sofisticada, em 

especial no seu olhar televisivo'' (RUBIM, 2007, p. 21). 

 O terceiro momento vai de 1975 a 1985, com a ''abertura lenta e gradual'', que 

marcou o fim do regime militar e caracterizou um período de avanços e recuos no 

processo de volta ao regime democrático. No setor cultural, a violência diminuiu e 

novas iniciativas fizeram parte do regime de modo inovador, apesar de não isentas 

de tensões internas e de problemas. Foi retomada a relação entre política cultural e 

autoritarismo, e o regime, para manter a cultura sob sua hegemonia durante a 

transição, buscou cooptar os profissionais da área e nela investir. Foram criadas 

instituições culturais como a Fundação Nacional das Artes (1975), o Centro Nacional 

de Referência Cultural (1975), o Conselho Nacional de Cinema (1976), a Radiobrás 
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(1976) e a Fundação Pró-Memória (1979) e foi lançado o primeiro Plano Nacional de 

Cultura, em 1975 (RUBIM, 2007).   

 Segundo Botelho (2007), durante a década de 1970, a figura de Aloísio de 

Magalhães, que esteve à frente da Secretaria de Cultura do MEC, foi essencial. Ele 

investiu na adoção da dimensão antropológica da cultura como base para sua 

política cultural, afirmando que tudo era cultura, ''o que o ser humano elabora e 

produz, simbólica e materialmente falando, o que exige um talento de articulação 

muito grande para congregar outros setores da gestão pública, pois deve ser 

assumido como um pressuposto geral de governo e não exclusivo do setor de 

cultura'' (BOTELHO, 2007, p. 10). 

 Apesar dessa inovação, reafirmou-se a valorização do patrimônio material e 

firmou-se a conexão entre o autoritarismo e as políticas culturais. A ditadura também 

foi responsável pela transição para a cultura midiática, embasada em padrões de 

mercado e sem interações efetivas com as políticas culturais do Estado (RUBIM, 

2007). 

 O período pós-ditadura marcou o início de uma forte relação entre atividades 

culturais e iniciativa privada, ficando o Estado numa posição secundária durante a 

década de 1990, como um mero agente que aprovava ou reprovava projetos na área 

cultural. A criação do Ministério da Cultura (MinC) e das leis de incentivo (LI) foram o 

início dessa conexão. 

 Durante o governo Sarney iniciado em 1985, foi criado o MinC, que, desde o 

início, enfrentou problemas relacionados à ordem financeira e administrativa. 

Faltavam recursos para manter projetos, pessoal para cuidar das atribuições que 

cabiam a um ministério e um local físico para a acomodação da estrutura ministerial. 

Outro problema foi a sucessão contínua de chefias, com três ministros nomeados 

em menos de dois anos de atividades (CALABRE, 2007). 

 Em 1986 foi promulgada a primeira lei de incentivos fiscais para a cultura a 

fim de que fossem criados novos recursos para impulsionar o campo de produção 

artística e cultural. A lei, conhecida como Lei Sarney, buscava superar as 

dificuldades financeiras encontradas pela administração pública federal. O Ministério 

da Cultura, no entanto, sofria cortes orçamentários que comprometiam boa parte de 

seu orçamento com sua própria administração e com a de órgãos vinculados 

(CALABRE, 2007). 
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 Durante o governo Collor, em 1990, o MinC foi extinto juntamente com seus 

órgãos. Vários projetos e programas foram suspensos, e a Lei Sarney foi revogada. 

O governo federal não realizou investimentos na área da cultura entre março e 

dezembro de 1991, fazendo com que as atividades culturais ficassem sob a 

responsabilidade de estados e municípios. Entretanto, em dezembro de 1991, o 

governo promulgou a lei n° 8.313, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à 

Cultura. A nova lei ficou conhecida como Lei Rouanet e consistia num 

aprimoramento da Lei Sarney. Nesse período, a Lei permitiu que, lentamente, 

fossem injetados novos recursos no setor cultural por meio do mecanismo da 

renúncia fiscal. Em 1992, no governo de Itamar Franco, o MinC e alguns de seus 

órgãos vinculados, como a FUNARTE, foram recriados5 (CABALBRE, 2007).  

 Teve início o processo de configuração das políticas culturais voltadas para 

as leis de mercado. O MinC tinha poder de interferência cada vez mais reduzido, e a 

iniciativa privada tornava-se cada vez mais atuante nas decisões projetos que 

deveriam receber os recursos públicos incentivados. O momento que consagrou 

esse modelo de gestão da cultura foi a presidência de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), de 1995 a 2003, período em que a gestão do MinC ficou sob a 

responsabilidade de Francisco Weffort (CALABRE, 2007).  

 De acordo com Calabre (2007), que identifica nas LI um caráter 

mercadológico de gestão cultural, a Lei Rouanet foi sofrendo pequenas modificações 

que incidiram sobre o projeto inicial de buscar parcerias da iniciativa privada para 

investimento na área cultural. Por meio das LI, o capital investido pelas empresas 

era todo constituído por dinheiro público, impostos que se traduziam em marketing 

para a empresa, bem como outras formas de retorno. Segundo a autora, ''O 

resultado final é a aplicação de recursos que eram públicos a partir de uma lógica do 

investidor do setor privado. Esta passou a ser a política cultural do ministério na 

gestão Weffort.'' (CALABRE, 2007, p. 95).   

 Tanto no primeiro quanto no segundo governo FHC, foram mantidas, no 

âmbito das políticas culturais, as LI, que caracterizaram a relação entre cultura e 

Estado durante a década de 1990. Arruda (2003), numa análise sobre as diretrizes 

que orientaram as políticas culturais durante aquele governo, aponta a forte relação 

entre cultura e mercado como a marca característica do período. Segundo a autora, 

                                                             
5  Em 1993, foi criada uma lei de incentivo específica para a área do audiovisual, com foco especial no 
cinema, que ampliou os percentuais de renúncia fiscal a serem aplicados (CALABRE, 2007). 
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foi implantado um mercado de patrocínios intermediado pelos agentes culturais, o 

que configurou um mercado de bens culturais aliado a um mercado de imagens 

institucionais.   

 No período posterior, durante o governo Lula e com o MinC sob gestão do 

ministro Gilberto Gil, notam-se algumas modificações, mas também continuidades 

em relação ao modelo adotado no governo FHC, de acordo com Silva e Dutra 

(2012). O governo Lula, de 2003 a 2010, conservou as leis de incentivo e criou a 

política de editais com o intuito de expandir as políticas culturais para além do 

interesse das grandes empresas. A política de editais buscou apoiar diretamente os 

pequenos e médios projetos no setor cultural. No entanto vários editais públicos 

lançados pelo MinC tiveram seus projetos avaliados por equipes terceirizadas, o que 

aproximou a dinâmica da política de editais das LI. O papel do Estado ficou 

confinado à seleção cartorial de projetos, segundo critérios formais de proposição, e 

à fiscalização fragilizada da execução dos trabalhos. Assim, de modo geral, a 

inoperância estatal foi comum aos dois governos (SILVA; DUTRA, 2012). 

 Uma visão mais positiva do período pode ser encontrada na análise de 

Botelho (2007), que aponta o intenso processo de discussão e reorganização do 

Estado na área cultural cujo início ocorre em 2003. Ao tratar dos pressupostos 

conceituais que orientaram as políticas culturais na gestão que teve início nos anos 

2000, a autora afirma que o conceito abrangente de cultura foi recuperado; foram 

incorporadas novas dimensões importantes, como a articulação entre cultura e 

cidadania e o peso da cultura em termos da economia global do país; e foi recusada 

a dicotomia cultura popular versus cultura erudita por meio, por exemplo, da 

variedade de programas e projetos que passaram a ser implantados (BOTELHO, 

2007).  

 De modo geral, pode-se afirmar que, apesar das ações realizadas pelo MinC 

a partir dos anos 2000, tal como a criação do programa Pontos de Cultura e a maior 

atenção dada ao Fundo Nacional de Cultura (LACERDA, 2010), foi mantido, dentro 

das diretrizes do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o mecanismo de renúncia 

fiscal por meio das LI.  

 Na segunda parte, serão apresentados os processos de criação dos museus 

Memorial Vale e do MMM, analisando pontos que caracterizaram as orientações da 

política cultural que deu origem a essas instituições. Além disso, serão discutidos os 

objetivos das empresas que financiaram esses espaços e que atualmente são 
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responsáveis pela gestão deles. É nessa discussão que se estabelece o paralelo 

entre o modelo de financiamento cultural característico da década de 1990, que 

ainda distingue as políticas culturais no Brasil, e suas consequências para os 

equipamentos culturais. Nos casos analisados, os objetivos empresariais no 

patrocínio de espaços culturais, a exemplo das ações culturais por meio das LI, 

geraram museus voltados, sobretudo, para a lógica mercadológica. 

 

Os processos de criação do Memorial Vale e do MMM e os objetivos de suas 
empresas patrocinadoras 
 
 O Memorial Vale está instalado no prédio que foi construído para ser sede da 

Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais. O projeto original da edificação é 

de autoria do arquiteto pernambucano José de Magalhães e a decoração interna é 

de autoria do artista e pintor alemão Frederico Antônio Steckel (OLIVEIRA, 2010). O 

projeto de intervenção que adaptou o edifício para o novo uso é de autoria dos 

arquitetos Humberto Hermeto, Carlos Maia, Débora Mendes, Eduardo França e Igor 

Macedo.6  

 O projeto expográfico do Memorial Vale foi assinado por Gringo Cardia7. Para 

tal, ele contou com uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) a quem coube a pesquisa documental e iconográfica que subsidiou 

a criação dos módulos expositivos do Museu pela equipe expográfica.  

O MMM foi instalado no edifício da antiga Secretaria de Estado da Educação 

de Minas Gerais, conhecido como Prédio Rosa. O projeto do edifício é de autoria do 

arquiteto pernambucano José de Magalhães e seguiu as tendências neoclássicas 

francesas da época de sua construção. A edificação teve diversos usos desde a sua 

inauguração8 e, durante os anos de 1990, após a transferência das atividades da 

Secretaria da Educação para o bairro da Gameleira, foram instalados no prédio o 

Centro de Referência do Professor (CRP) e o Museu da Escola. O CRP foi criado 

Lei Estadual nº 11.406 de 1994 e continha três segmentos: o Centro de Memória da 

                                                             
6  Os cinco profissionais são formados pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em parceria, eles 
venceram o edital público de seleção para executar o projeto arquitetônico de intervenção no edifício.  
7  Gringo Cardia é artista e arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha com 
design, arte gráfica, direção de videoclipes e direção de arte.  
8  A edificação foi projetada para sediar a Secretaria do Interior e, antes da inauguração, recebeu as 
instalações da Repartição de Terras – órgão da Secretaria da Agricultura – e o Tribunal da Relação. Entre 1930 e 
1948 o edifício abrigou a Secretaria de Educação e Saúde e depois foi transformado em Secretaria de Educação. 
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Educação, a Biblioteca do Professor e o Laboratório de Currículos. O Museu da 

Escola, dedicado à memória da educação em Minas Gerais, possui um acervo de 

cerca de 6 mil peças, constituído por mobiliários, objetos escolares, livros, cadernos, 

cartazes, cartilhas, mapoteca, manuais de ensino, fotografias, documentos textuais e 

arquivos de depoimentos orais. O CRP é considerado um marco na educação 

mineira e foi referência exemplar para centros criados em outros estados brasileiros. 

 O projeto de reforma do Prédio Rosa foi realizado pelo arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha9, e o projeto expográfico é do curador e designer Marcello 

Dantas.10 A exemplo do Memorial Vale, uma equipe de pesquisadores da UFMG foi 

responsável pelo levantamento do conteúdo sobre as temáticas definidas para o 

Museu a fim de subsidiar o trabalho da equipe expográfica. 

 Como já foi mencionado, participaram também da implantação do MMM a 

educadora Helena Mourão11 e Eliezer Batista. Helena Mourão foi convidada pelo 

empresário Eike Batista e participou da implantação do Museu como assessora 

direta do empresário. Eliezer Batista12, por sua vez, pai de Eike Batista, atual dono 

do Grupo EBX, participava semanalmente das reuniões das equipes museográfica e 

de pesquisa. Ele exerceu uma forte influência na concepção do Museu como ''um 

núcleo irradiador de ciências e tecnologias para todos os jovens e crianças'' (Helena 

Mourão em entrevista concedida no dia 14 de maio de 2015 para esta pesquisa).  

 Os museus MMM e Memorial Vale, após a desistência do governo de Minas 

de levar a cabo outras propostas para os prédios, conforme será discutido mais 

adiante, foram idealizados pela Secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais, 

Eleonora Santa Rosa, que também participou do corte conceitual dos espaços, isto 

é, da seleção de temáticas que seriam representadas nas exposições. Os processos 

de criação desses museus foram semelhantes em aspectos como a seleção de 
                                                             
9  O arquiteto Paulo Mendes da Rocha é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
Ganhador do Grande Prêmio Residência da República na VI Bienal de São Paulo, em 1961, do prêmio Mies Van 
der Rohe de Arquitetura, em Barcelona, no ano 2000, e o Pritzker Prize, em 2006. Sua obra é conhecida 
nacional e internacionalmente. 
10  Marcello Dantas é autor de projetos renomados de curadoria, produção de documentários e exposições 
no Brasil e em outros países. Estudou Direito em Brasília e História da Arte em Florença. Graduou-se em Filme 
e Televisão na Universidade de Nova Iorque.  
11  Helena Mourão é psicóloga e educadora. Desde a inauguração do Museu das Minas e do Metal, em 
2010, ocupa o cargo de direção do Museu e de sua Associação Mantenedora (AMMMM).  
12  Eliezer Batista é engenheiro e foi diretor da Companhia Vale do Rio Doce por duas vezes, de 1961 a 
1964 e de 1979 a 1986. Foi diretor e presidente da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. de 1964-1968. Foi 
ministro das Minas e Energia durante o governo presidencial de João Goulart (1961-1964). Em 1992, durante o 
governo de Fernando Collor de Mello, esteve a frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos. No segundo 
governo de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002), foi membro do Conselho Coordenador das Ações Federais 
no Rio de Janeiro, órgão ligado à presidência da República.  
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equipes que trabalharam com pesquisas de conteúdo, com a expografia e com a 

gestão administrativa. Marcello Dantas e Gringo Cardia, responsáveis pela 

expografia, foram convidados pela ex-secretária Eleonora Santa Rosa. Em ambos 

os museus, as equipes de pesquisadores da UFMG foram compostas por meio de 

convites. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha e a educadora Helena Mourão 

também foram convidados, o primeiro por Eleonora Santa Rosa e a segunda pelo 

empresário Eike Batista.  

 Para a criação dos museus, os processos de corte conceitual, de criação de 

exposições e a formação de equipes de expografia, pesquisa de conteúdo, projeto 

arquitetônico e de restauro não contaram com editais públicos. A exceção foi o 

projeto arquitetônico para adaptação do prédio da Secretaria da Fazenda, este sim, 

selecionado por meio de um edital público. Nos demais casos, as seleções de 

pessoas e conteúdos se deram com base em convites feitos pelos representantes 

do governo de Minas e das empresas que patrocinaram os espaços aos 

profissionais diversos que acabaram compondo as equipes. 

 De acordo com Santos (2004), no campo museológico brasileiro, é notória a 

falta de transparência e de visibilidade na gestão de recursos e na seleção de 

profissionais. Tais questões ainda se encontram vinculadas a trocas de favores e 

decisões políticas que não atendem a critérios claros estabelecidos dentro do 

campo. 

 A decisão de criar o Memorial Vale na Secretaria da Fazenda e o MMM na 

Secretaria da Educação não diz respeito às primeiras propostas de uso para essas 

edificações no âmbito do CCPL. A primeira proposta para o prédio da Secretaria da 

Fazenda seria a de sediar um centro de música sinfônica e coral, com uma sala de 

concertos destinada à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2005).  

 A Vale chegou a ser anunciada como parceira para a criação desse espaço 

pelo então governador Aécio Neves, em 2005. Na ocasião, ele também anunciou a 

realização do edital público para seleção do projeto arquitetônico que adaptaria a 

edificação ao novo uso proposto (NEVES, 2005). O projeto vencedor, de autoria dos 

arquitetos mencionados anteriormente, previa alterações que transformariam grande 

parte do prédio numa espécie de vazio para receber o palco, as poltronas e demais 

instalações do auditório para concertos sinfônicos. 

 Uma série de impedimentos ligados a ações movidas pelos Sindicado dos 

Arquitetos e Urbanistas no Estado de Minas Gerais (SINARQ MG) no Ministério 
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Público e nos conselhos de proteção ao patrimônio, fundamentadas no fato de que a 

intervenção do projeto vencedor causaria perda de grande parte da edificação 

tombada, levou o governo de Minas a desistir do projeto. Outro motivo que 

colaborou para essa desistência foi a transição da orquestra mineira de sinfônica 

para filarmônica e a declaração do maestro Fábio Mechetti de que o tamanho da 

sala a ser criada para concertos de uma orquestra filarmônica seria muito reduzido. 

  

 Posteriormente, a então secretária de Cultura, Eleonora Santa Rosa, propôs a 

criação de um memorial de Minas Gerais na Secretaria da Fazenda, o Memorial 

Minas Gerais Vale. Essa proposta foi aceita pelo governo de Minas, e a Vale 

manteve-se como sua parceira para financiar o novo projeto, independentemente da 

mudança de temática do equipamento.  

 O Memorial Vale é apresentado como um ''museu da experiência''. Sua 

principal característica é a utilização de cenários expositivos que contam com 

aparatos tecnológicos de vídeo e áudio e com sistemas computadorizados para 

expor temáticas ligadas à história e à identidade cultural mineiras, objetivando atrair 

visitantes de todas as idades (VALE, s.d.). 

 Já o Prédio Rosa teve duas propostas de uso anteriores à ideia de criar o 

MMM. A primeira era a de um museu financiado pela Fundação Roberto Marinho. O 

espaço, voltado para temáticas e atividades educacionais, previa a manutenção do 

Centro de Referência do Professor (CRP) e do Museu Escola no edifício. Para tanto, 

ambos deveriam ser revitalizados e reconceituados (MINAS GERAIS, 2005). No 

entanto a proposta não foi levada a cabo, uma vez que a Secretaria de Estado de 

Cultura de Minas Gerais classificou os dois projetos apresentados pela Fundação 

Roberto Marinho como ''fracos e frágeis na sua conceituação'' (Eleonora Santa 

Rosa, em entrevista concedida para esta pesquisa no dia 11 de dezembro de 2014). 

 A segunda proposta foi idealizada pela Secretaria de Estado de Cultura de 

Minas Gerais em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (FIEMG). A ideia baseava-se num projeto já existente intitulado 

Arte/Cidade13, de autoria de Nelson Brisaac Peixoto, a partir do qual seria criado o 

                                                             
13  O Arte/Cidade consiste num projeto de intervenções urbanas realizado em São Paulo desde 1994. O 
projeto busca destacar áreas críticas da cidade diretamente relacionadas com processos de reestruturação e 
projetos de redesenvolvimento, visando identificar seus agentes e linhas de força e ativar sua dinâmica e 
diversidade (ARTE/CIDADE, s. d.).  
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Centro de Indústria, Arte e Cidade (CIAC) de Minas Gerais. Nesse projeto também 

estava prevista a manutenção das instalações do CRP e do Museu da Escola.  

 O espaço reuniria pesquisa de ponta, discussões e exposições sobre temas 

ligados a arte, arquitetura, meio ambiente, urbanismo, indústria, inovação 

tecnológica e território num equipamento que contaria com espaços para exposições 

de artistas e designers, laboratórios dedicados a artistas plásticos, fotógrafos, vídeo 

makers e outros profissionais das artes visuais, media lab para a criação de novas 

mídias e tecnologias digitais, entre outros ambientes (ARTE/CIDADE, s.d.).  

 O projeto do CIAC não foi aprovado pelo governo de Minas e foi então que 

Eleonora Santa Rosa propôs a criação de um museu sobre mineração e metalurgia, 

o MMM, em parceria com o grupo EBX. O MMM apresenta suas temáticas ligadas à 

mineração, metalurgia e ao universo dos metais e minerais, por meio de módulos 

expositivos interativos, com mídias digitais e recursos de informática.  

 O projeto executado implicou a remoção do CRP e do Museu da Escola. Esse 

fato causou indignação na comunidade de professores e demais integrantes da rede 

pública de ensino, devido ao modo como foi conduzido, sem diálogo. Segundo os 

professores e representantes do CRP e do Museu da Escola, eles tomaram 

conhecimento das decisões do governo quando a mídia passou a anunciar as 

mudanças que seriam realizadas na Praça.14   

 A recusa do projeto do CIAC pelo governo e a escolha de instalar ali outro 

museu demonstram a priorização de espaços mais contemplativos em detrimento de 

espaços voltado para a produção cultural. Nota-se que grande parte dos espaços do 

Circuito está ocupada com museus ou galerias de exposições, voltados para a 

fruição cultural, enquanto um centro cultural, como era a proposta do CIAC, teria 

como enfoque a produção cultural, com oportunidades de participação e mais 

dinamização das exposições (TEIXEIRA COELHO, 1997). A remoção do CRP e do 

Museu da Escola do Prédio Rosa e a recusa da proposta do CIAC, como foi feito 

pelo governo, caracterizam o processo de criação do MMM no âmbito da 

implantação do CCPL como uma estratégia top-down (MARQUES, 2013).15  

                                                             
14  Ver o artigo de Fonseca (2014) sobre a extinção do Centro de Referência do Professor e do Museu da 
Escola para a criação do Museu das Minas e do Metal.  
15  A literatura sobre a análise da implementação de políticas públicas no que tange às visões top-down e 
bottom-up é ampla. A primeira, denominada top-down, enfoca a implementação iniciada com uma decisão do 
topo, isto é, dos atores em posições de autoridade e poder, e parte do pressuposto de que os objetivos definidos 
na fase de formulação da política pública deverão ser rigorosamente cumpridos. A abordagem bottom-up, por 
sua vez, foi formulada como crítica às atitudes top-down, defendendo que os estudos de implementação também 



16 
 

 No que se refere ao patrocínio e à gestão do Memorial Vale e do MMM, as 

empresas que os financiaram – isto é, Vale e Grupo EBX – e/ou que hoje são 

responsáveis pela sua administração – neste caso, Vale e Gerdau – objetivam 

algum tipo de retorno para seus investimentos no setor cultural. Esse retorno pode 

assumir diversas formas como marketing cultural, com o fortalecimento das marcas 

e ganho de visibilidade. O marketing cultural, que pode ser visto como um dos 

retornos obtidos pelas empresas no caso do CCPL, é entendido como uma extensão 

do marketing empresarial, já que utiliza as atividades culturais e artísticas como 

ferramentas de comunicação para promover as marcas e produtos de uma empresa 

e para a transmissão de mensagens ao público (NASCIMENTO, 2010).  

 A reparação de imagem corporativa, o know how, no sentido de conhecimento 

prático e processual a respeito das parcerias público-privadas, e a criação de um 

bom relacionamento com o governo também são formas de retorno que podem ser 

buscadas pelas empresas. Nos casos do Memorial Vale e do MMM, tanto as 

estratégias voltadas para o marketing quanto o know how podem ser verificados 

como objetivos das empresas Vale, Gerdau e grupo EBX, ao investirem na criação 

dos equipamentos e/ou na gestão deles.   

 Conforme discutido quando se abordou a trajetória das políticas culturais 

brasileiras, as estratégias de marketing cultural vêm sendo empregadas pelas 

empresas desde 1990. Numa pesquisa sobre as motivações empresariais para 

investir na cultura, o marketing cultural estava entre os principais objetivos 

(ARRUDA, 2003), como se pode ver pelas respostas dos entrevistados: ganho de 

imagem institucional (65,04%), agregação de valor à marca da empresa (27,64%), 

reforço do papel social da empresa (23,58%), benefícios fiscais (21,14%), retorno de 

mídia (6,5%) e aproximação com o público alvo (5,69%) (MOISÉS, 1998 apud 

ARRUDA, 2003).16 

 A instalação do Memorial Vale e do MMM não contou com recursos de 

renúncia fiscal, mas,  atualmente, as suas programações culturais são realizadas por 

meio de recursos de leis de incentivo. Independentemente disso, verifica-se que os 

objetivos das empresas financiadoras e gestoras convergem para os motivos 

                                                                                                                                                                                              
deveriam considerar as relações dos implementadores com os beneficiários, bem como a capacidade que 
diferentes contextos locais poderão ter de impactar as políticas formuladas (MARQUES, 2013).  
16  A referência consultada não disponibilizou dados sobre a amostra da pesquisa. Sabe-se, no entanto, que 
as respostas para a pergunta sobre as motivações das empresas para investir em cultura foram múltiplas e não 
excludentes. 
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apontados pela pesquisa mencionada por Arruda (2003). O marketing, pelas 

estratégias de fortalecimento de marca e ganho de visibilidade e pelos apelos da 

responsabilidade social, foi apontado como principal objetivo pelos atuais gestores 

do Memorial Vale e do MMM.17  

 Em ambos os casos, os museus, como investimentos em cultura, são 

utilizados pelos departamentos de comunicação para dar visibilidade aos seus 

patrocinadores. Eles são vistos pelas empresas como estratégias para criar e/ou 

reforçar a relação delas com o público mineiro.  

 A ''responsabilidade social'' é outro objetivo das empresas. Nos casos aqui 

analisados o investimento em cultura é compreendido como contrapartida para com 

as populações afetadas negativamente pelas suas atividades, principalmente as 

atividades mineradoras. Nesse sentido, a reparação da imagem corporativa 

objetivada pelas empresas busca fazer com que o público em geral e, sobretudo, as 

populações diretamente afetadas pelas atividades mineradoras reconheçam os 

museus, bens culturais por elas patrocinados, como um lado positivo da empresa. A 

interpretação do que seja recompensa é aí bastante alargada, o que facilita o 

marketing da empresa, uma vez que o museu pode estar localizado na capital, ainda 

que as populações afetadas estejam em outras cidades.   

 Um exemplo de estratégia de reparação de imagem corporativa por meio dos 

bens culturais patrocinados é o programa Um dia no Memorial, resultado da parceria 

entre a Fundação Vale e o Memorial Vale. Trata-se de um programa de formação 

continuada que inclui visitas ao Memorial Vale e destina-se aos educadores de 

escolas dos municípios mineiros onde a empresa atua. De acordo com o Memorial 

Vale (s.d.), um total de 403 professores dos municípios mineiros de Itabira, São 

Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Barão de Cocais, Sabará, 

Catas Altas e Brumadinho já visitaram o Memorial Vale por meio do programa.  

  No que diz respeito ao marketing, os nomes dos museus, que incluem Vale e 

Gerdau, são formas de divulgar e fortalecer as marcas dos patrocinadores. O 

público, por meio dos nomes, tende a associar a empresa e o bem cultural por ela 

patrocinado. A despeito de o MMM, durante o período de parceria com o grupo EBX, 

não conter oficialmente no seu nome uma referência direta ao Grupo, ele é 

                                                             
17  Helena Mourão, atual diretora do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, e Wagner Tameirão, 
atual gerente executivo do Memorial Minas Gerais Vale, concederam entrevistas a esta pesquisa nos dias 14 de 
maio de 2015 e 27 de maio de 2015, respectivamente.  
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mencionado pelos totens com textos informativos nas exposições no Museu. Assim, 

o interior do museu cumpre a função de associar o espaço ao seu patrocinador e 

destacar para os visitantes a atuação do Grupo nas atividades de mineração.  

 Ainda no que diz respeito ao marketing, essas empresas tentam medir o 

quanto o público desses espaços associam o Memorial Vale e o MMM às suas 

patrocinadoras. Essa medição se dá por meio de Pesquisa de Satisfação, feita no 

Memorial Vale, em que dados são levantados quando os visitantes, se desejarem, 

preenchem um questionário com perguntas sobre o Memorial e sobre a empresa 

que lhe dá nome. Essa pesquisa é feita utilizando-se computadores localizados no 

hall de entrada do museu.  

 As perguntas objetivam saber se o visitante tem conhecimento sobre o nome 

da empresa que patrocinou o Memorial. Segundo os resultados obtidos, entre 1º de 

outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, 69,76% dos respondentes afirmaram 

saber qual empresa fundou e hoje mantém o Memorial Vale, enquanto 30,24% 

responderam que não sabiam (MEMORIAL VALE, s. d.). 

 Para além do levantamento de dados por meio de pesquisas com visitantes, 

ambas as empresas acompanham, por meio do que denominam valoração de mídia, 

as publicações associadas aos museus em mídias como rádio e TV, jornal impresso, 

revistas e internet (nas redes sociais como Trip Advisor, YouTube, Facebook, entre 

outras).  

 Além das exposições sobre a cultura e a história de Minas Gerais no 

Memorial Vale e sobre mineração, metalurgia e minerais no Museu das Minas e do 

Metal, os museus contam com espaços institucionais, cujo objetivo principal é 

inverter a imagem de empresas danosas ao patrimônio ambiental para a de 

empresas protetoras desse patrimônio. O Espaço Gerdau, no MMM, é uma 

instalação no andar térreo que apresenta ao público conceitos e atividades 

interativas sobre sustentabilidade (econômica, ambiental e social) e atividades que a 

Gerdau realiza nesse âmbito. No espaço, esse conteúdo pode ser acessado por 

meio de televisores e computadores, nos quais os visitantes podem responder a 

perguntas de opinião sobre os conteúdos tratados e ler textos informativos. A 

imagem de empresa ''preocupada com questões ambientais'', nesse caso, pode ser 

observada na escolha da Gerdau em tratar do tema sustentabilidade e em 

apresentar, nos conteúdos disponibilizados, as ações da empresa que estariam 

voltadas para esse compromisso. 
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 A Sala Vale, por sua vez, localiza-se no terceiro andar do Memorial. O 

espaço, com paredes pintadas de verde e módulos de madeira em formato de 

árvores, tem 3 módulos expositivos: o primeiro aborda a história da Praça da 

Liberdade e o processo de restauração e reforma do edifício onde está sediado o 

Memorial. Isso é mostrado em  um vídeo que destaca o patrocínio da Vale. O 

segundo conta com um aparato interativo no qual o visitante pode tirar uma selfie 

para integrar um álbum de fotos que são exibidas em telas na sala, ao lado da 

imagem de personagens ilustres da história de Minas Gerais. Por fim, o terceiro 

mostra aspectos ligados às tecnologias e atividades da Vale por meio de textos e 

jogos eletrônicos. 

 No que diz respeito à Sala Vale e à imagem institucional que a empresa 

objetiva passar para os visitantes nesse espaço, observa-se uma preocupação em 

demonstrar tanto o investimento em cultura que a Vale realiza, por meio das 

abordagens sobre patrocínio para restauro de patrimônios culturais, quanto o seu 

cuidado com a preservação ambiental. De acordo com o entrevistado Bruno Viveiros 

Martins, que participou da equipe de pesquisa e acompanhou os processos de 

criação das exposições nas salas do Memorial Vale, a empresa, nessa sala, quis 

associar sua imagem à proteção do meio ambiente e ao investimento em cultura 

(entrevista realizada no dia 11 de maio de 2015).  

 Na figura 1 é possível ver fotos dos espaços institucionais da Vale e da 

Gerdau. Considerando as duas salas e os temas e conteúdos que suas exposições 

apresentam é possível apontar que estes espaços, assim como os nomes dos 

museus, atuam na divulgação das empresas Vale e Gerdau e de suas marcas. 



20 
 

 
Figura 1 - Espaços Institucionais da Gerdau e da Vale. - Fonte: Arquivo Pessoal. 

 Por fim, um dos retornos almejados pelas empresas que se associam às 

esferas do poder público na realização de investimentos é o que se denomina de 

know how (RESENDE, 2014). Trata-se do conhecimento prático e processual que 

essas empresas adquirem ao firmarem parcerias público-privadas para a criação e 

gestão de museus. Esse retorno é visto pelas empresas como a possibilidade de 

desenvolver uma relação positiva com o governo, ao se tornarem parceiras e investir 

no setor cultural, segundo os gestores dos espaços, o que pode tanto facilitar novas 

parcerias com o governo, quanto ser negociado como contrapartida para 

empreendimentos futuros das empresas. 

 Considerando os objetivos das empresas que se associaram ao governo de 

Minas para a criação dos equipamentos culturais, é possível inferir que para elas a 

cultura apresenta-se como um meio que justificaria os seus fins, o retorno na forma 

de marketing e de know how. 

 Dentre as consequências da dinâmica de patrocínio privado à cultura por 

meio de leis de incentivo – característica do período FHC e ainda existente no Brasil, 

a exemplo do investimento privado para a criação dos museus no âmbito do CCPL –

, Arruda (2003) e Calabre (2007) destacam: a regionalização de recursos, sobretudo 

na região Sudeste; a concentração de recursos em um número reduzido de projetos, 

já que apenas um pequeno grupo de artistas e produtores renomados consegue 

obter patrocínios; a reprodução de estilos consagrados nos projetos aprovados; e a 

dominância de setores das atividades culturais, como as artes cênicas e a área 

musical.  
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 De acordo com Canclini (2006) e Santos (2004), o Brasil e a América Latina 

como um todo, no que diz respeito ao campo museal, apresentam tendência de 

privatização dos museus e a utilização das instituições culturais como vitrines das 

grandes empresas responsáveis pelo seu patrocínio.   

 Dados da publicação Museus em Números, do Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), apontam que 22% dos museus brasileiros são de natureza administrativa 

privada e, entre as categorias de museus privados no Brasil (associação, empresa, 

fundação ou sociedade), apenas 3,7% deles são administrados por empresas 

(IBRAM, 2011). A despeito disso, a crítica de Canclini (2006) é pertinente no que se 

refere ao que ele denomina como tendência de privatização dos museus na América 

Latina e no que diz respeito às características dessas instituições. Santos (2004), na 

mesma esteira, aponta que, no Brasil, devido aos modelos de políticas culturais 

adotados, o Estado tem um papel reduzido na criação e gestão dos museus, 

enquanto a atuação da iniciativa privada torna-se cada vez mais acentuada, a 

exemplo do MMM e do Memorial Vale.  

 Conforme as trajetórias de criação dos museus analisados, nota-se que o 

Memorial Vale e o MMM, que tiveram suas propostas aceitas pelo governo e pelos 

seus parceiros para fazer parte do CCPL, confirmam as críticas desses dois autores. 

Apesar de serem museus públicos, essas instituições podem ser vistas como formas 

de privatização por dois motivos. O primeiro se refere ao fato dessas empresas 

terem financiado esses equipamentos culturais e de, atualmente, serem as únicas  

responsáveis pela sua gestão e administração, sem contar com participação efetiva 

do poder público nesse âmbito. O segundo diz respeito às atividades desenvolvidas 

nesses espaços e às exposições neles realizadas, que vão ao encontro dos 

objetivos das empresas, conforme discutido anteriormente. Além disso, esses 

museus caracterizam-se, no contexto dos novos museus contemporâneos (ABREU, 

2012), como espaços voltados para atrair o grande público, com exposições 

interativas e repletas de aparatos digitais, visando entretenimento e diversão para 

consumidores de cultura. 
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