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INTRODUÇÃO:

O MAC Americana nasce em 1978, como uma ala do Museu Histórico e Pedagógico Municipal

"Dr. João da Silva Carrão" em sua recém reformada instalação, localizada no Casarão de Salto

Grande, na cidade de Americana, interior de São Paulo. Em 1982, o Museu Histórico e Pedagógico foi

tombado pelo CONDEPHAAT (SÃO PAULO, 1982) e o MAC Americana passou a ser um museu

independente, com o objetivo de fomento à educação relativa ao patrimônio histórico e artístico

municipal e a manutenção do seu acervo. Dessa forma, foi realocado ao prédio da Biblioteca Municipal

de Americana, e posteriormente à um prédio próprio anexo à Biblioteca.

O acervo do museu se constituiu ao longo dos anos por meio de prêmios de aquisição

provindos dos salões e doações de artistas majoritariamente, sendo composto por 353 obras

tombadas e catalogadas, com enfoque na arte moderna e contemporânea.

As décadas de 1980 e 90 representam o período de maior atividade e visibilidade do Museu,

que frequentemente promovia os Salões de Arte Contemporânea e Prêmios Revelação de Artes

Plásticas de âmbito nacional. A partir dos anos 2000, o museu é organizado para também oferecer

atividades educativas como cursos, workshops, exibição de filmes e palestras. Também é a partir

desse momento que as atividades do museu começam gradativamente a diminuir, fato que é notado

no MAC Americana e também em todo o setor da cultura e lazer do município. Em meados de 2010, o

enxugamento das atividades no setor cultural é extremamente notório, fato que instigou essa pesquisa

a buscar os fatores políticos, sociais e econômicos que acarretam na perda de referência e penetração

social do MAC Americana, ao longo de sua existência.

Portanto, os objetivos dessa pesquisa foram pautados pelo levantamento histórico de fundação

e atuação do MAC Americana, pela análise dos meandros políticos e sociais que envolvem a sua

constituição, trajetória e momentos de relevância no circuito artístico-cultural regional e nacional,

também destacando as políticas públicas que promoveram o seu fomento e atuação, bem como suas
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perdas e dissipação de representatividade e importância no município de Americana e região, no

período entre 1982 e 2010.

METODOLOGIA:

A pesquisa buscou analisar criticamente um conjunto de dados qualitativos a serem obtidos por

meio de Pesquisa Bibliográfica, com o levantamento de documentação relacionada especificamente à

construção e história do Museu e seu acervo além de referências bibliográficas que discutam o circuito

museológico contemporâneo, propondo um diálogo entre o contexto do MAC Americana e o cenário

atual dos museus no circuito nacional;

Pesquisa exploratória, com a estudo de informações qualitativas obtidas no processo de

levantamento documental a fim de construir uma análise em perspectiva da figura do MAC Americana

em uma linha do tempo capaz de comunicar sua trajetória, de modo a destacar os eventos que

influenciaram seus momentos de forte atividade e representatividade e diluição de sua relevância

durante a sua existência;

Pesquisa de Campo, que considera a exiguidade de outras de investigações já realizadas

acerca do objeto de estudo, com a condução de entrevistas com coordenadores e diretores do Museu,

artistas, professores e com uma seleção de usuários do Museu dentro do período estudado. Também

foram realizadas visitas ao atual prédio do MAC Americana para pesquisa e levantamento de

informações relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Por meio de análise qualitativa dos dados obtidos nos processos de levantamento de

documentação e entrevista, pôde-se criar um panorama geral das atividades do museu, a partir da

investigação da atuação de coordenadores e dos órgãos públicos municipais responsáveis pelo seu

exercício, além da análise de notícias veiculadas pela mídia, que expõem atividades - administrativas

ou em relação ao seu programa - consideradas importantes durante seu período de pleno

funcionamento.

Desde sua criação no final da década de 1970 e sua constituição como museu de sede própria

em 1982, localizado no mesmo prédio da Biblioteca Municipal, o museu sempre teve obstáculos para o

seu funcionamento, devido ao baixo orçamento destinado a ele e a inacessibilidade direta ao mesmo,

controlado pelo então Departamento de Cultura, Esportes e Turismo (DECET) de Americana. Mesmo

assim, a administração do museu encontrou uma saída para financiar projetos e agenda, por meio de

parceria com o setor privado, fomentado pela coordenação atuante em 1985 com a criação de vínculos

com grandes indústrias de sede no município de Americana. Dessa forma, ocorreu a viabilização de

diversos eventos, como os Salões de Arte Contemporânea. Como um exemplo dessa parceria, o 5º

Salão de Arte Contemporânea de Americana, que não recebeu a verba necessária oriunda do

orçamento público para sua execução, após o risco de cancelamento, ocorreu com dificuldades, por

meio de patrocínio.
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Os Salões de Arte Contemporânea de Americana podem ser considerados os eventos mais

importantes da sua trajetória. Além do fato de que a constituição do acervo se deu principalmente por

meio de prêmios de aquisição desses Salões e por doações de artistas expositores, esses eventos

foram essenciais para colocar o MAC Americana no mapa cultural, em um momento em que esses

eventos determinavam a força e visibilidade institucional dos diversos museus brasileiros. Portanto, os

salões eram ferramenta que garantia a atuação e atualização museológica e expográfica para o MAC

Americana, o que aumentou a frequentação, o interesse público geral e específico da área. Ademais,

os salões foram espaços de incentivo à produção de artistas contemporâneos, que encontravam no

MAC Americana um espaço de não apenas exposição, mas de acolhimento a novas linguagens

artísticas contemporâneas.

Outro acontecimento importante foi a criação do Conselho de Amigos do Museu de Arte em

1988, formado por frequentadores e interessados no desenvolvimento do museu, que criou uma maior

aproximação entre público e administração. Esse engajamento civil nas atividades do museu gerou

uma força política reivindicante, que pressionava o DECET para liberação de verba para projetos e

para melhorias em sua estrutura. Complementarmente ao Conselho, o museu promoveu outras

atividades para engajamento e frequentação do público. O oferecimento de cursos teóricos e práticos,

palestras e visitas a exposições tinha como objetivo a instrução dos frequentadores, fato que

possibilitou um desenvolvimento cultural e maior interesse na participação em suas atividades.

O MAC Americana rapidamente se tornou referência em arte e cultura na região, não apenas

pelo seu rico acervo, mas também por estar muito bem inserido na comunidade local. Os dados

analisados nos permitem concluir o quão perceptível a participação dos artistas, professores e o

público geral colaboraram com a dinâmica intensa ali estabelecida, promovendo o museu aos olhos da

sociedade e do circuito de especialistas da área artística.

Apesar da forte atuação, o museu sempre sofreu com problemas estruturais e falta de espaço,

que na década de 1990 se intensificaram. Em 1991, a situação se agrava ainda mais quando se

constatam rachaduras no prédio ocupado pelo museu, o que ocasiona uma movimentação de reformas

e a construção de um novo prédio, como extensão na parte dos fundos do prédio original ocupado pelo

MAC Americana e pela Biblioteca Municipal. As obras de reforma e construção do novo prédio

sofreram com atrasos, reavaliações e alterações nos projetos, e como consequência disso, em 1992 é

publicado que 10% do acervo do MAC foi comprometido por infiltrações e goteiras, devido às

condições de armazenagem durante o período de obras.

A reinauguração do MAC Americana em 1992 foi um grande evento, fartamente noticiado pela

mídia, que contou com uma importante exposição coletiva com obras de artistas renomados. Após a

reinauguração, o museu atuou principalmente com exposições e projetos educativos, entre outras

atividades que sempre visavam a participação ativa do público, envolvendo as mais diversas

demografias. Foi após a reinauguração também que a coordenação buscou angariar fundos para a

reforma da reserva técnica afetada pelo problema de umidade.
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É nessa década também que ocorrem muitas mudanças administrativas tanto na gestão

municipal quanto, em consequência, na gestão do museu. A sua atuação ao passar dos anos

tornou-se tímida devido a dissolução do Conselho em 1993 e a descontinuidade administrativa, fato

que comprometeu sua atuação pela maior submissão ao DECET. O número de funcionários também

diminui e há um desinteresse do município em fomentar a manutenção das atividades do museu. Essa

atitude para com o setor da cultura é percebida nos demais equipamentos culturais e desportivos do

município.

Portanto, a década de 2000 inicia-se com o desafio de dar seguimento com as atividades de

um museu que perdera a visibilidade com percalços administrativos e orçamentários e descontinuidade

de atividades qualificadas. O serviço educativo voltou a funcionar em 2000, com o atendimento escolar

na cidade, mas foi extinto em 2006 pela retirada do ônibus que transportava os estudantes.

Em 2007, é fechado a sede do MAC Americana e o museu é realocado para as dependências

da nova construção do Centro de Cultura e Lazer (CCL), espaço que abriga todo o setor cultural

municipal. O novo prédio apresenta pouca capacidade para atender as necessidades do museu, sem

espaço para uma reserva técnica adequada para o armazenamento do acervo e para receber o público

com cursos anteriormente promovidos. Assim, o MAC fica condicionado ao sentido multiuso do CCL,

sem condições de pleno funcionamento e, com efeito, diminui suas atividades. Com isso, até mesmo

sua inserção na mídia local ou nacional cessa, demostrando o enfraquecimento da qualidade dos

órgãos culturais municipais.

Nessas condições, o museu passa atuar com a promoção de sessões de cinema e oficinas, em

uma parceria com o Museu da Imagem e do Som, no projeto Pontos MIS. A verba para novos projetos

específicos das artes visuais se torna inexistente e a redução de funcionários, alarmante. Os

problemas estruturais tornaram-se uma grande objeção para seu funcionamento, o que colocou em

risco a sua existencia como equipamento museal. Como resultado dessa atuação extremamente

tímida por parte da municipalidade, o museu fechou sua área expositiva em 2016 devido a sua

incapacidade de atender artistas e público, não reabrindo até os dias presentes. Atualmente, com

apenas dois funcionários responsáveis por sua sobrevivência, sua performance resume-se à parceria

com o MIS e ocasionais oficinas artísticas ou educativas.

CONCLUSÕES:
Conclui-se que, atualmente, o MAC Americana está descaracterizado enquanto museu de arte

contemporânea, pois deixou de cumprir seu papel ao constantemente receber cortes de verba,

funcionários e autonomia administrativa. Seu fechamento é resultado da falta de atenção das gestões

municipais das últimas décadasl, fato visível desde sua criação e que apenas se agravou ao longo das

décadas, além da falta de políticas públicas para o setor da cultura em em contexto também nacional.

A atual situação do MAC Americana é um reflexo do desinteresse para com arte e cultura no

Brasil, setor que sempre ocupou um papel secundário (OLIVEIRA, 2012) na agenda política nacional,
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estadual e municipal. Portanto, a ausência de políticas públicas deu lugar ao debate sobre

mecanismos de financiamento da cultura como uma forma de minimizar a questão, o que podemos

observar ocorrendo no MAC nos anos 1980 e 90 nas parcerias com o setor privado que deixaram de

ocorrer posteriormente devido às trocas de gestão e ao eventual desinteresse de empresas

continuarem com o patrocínio. A dinâmica de dependência nesse tipo de investimento, em

consequência da ausência do poder público, foi prejudicial para a continuidade dos objetivos

fundamentais do museu.

Além disso, a inexistência de um plano diretor próprio, de orçamento específico, além de

quadro de objetivos estratégicos, políticas de aquisição e descarte de acervo, contribuiu para que o

museu atuasse a partir da conduta de gestões individuais que se alteravam constantemente, o que

demonstra que os problemas encontrados no museu são consequência de uma série de fatores

políticos que construíram obstáculos para o seu desenvolvimento e atualização nos sistemas

expositivos e no seu funcionamento geral de forma significativa e plena, como sua ata de fundação

almejou cinco décadas atrás.

__________________________________________________________________________________
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