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Acaba de ser criada mais uma instituição dedicada ao financiamento de projetos na área de arte, 
cultura e educação voltados para crianças e adolescentes inferiorizados social e economicamente. 
Trata-se do Instituto Junia Rabello ligado ao Banco Rural.  
 
O Instituto foi criado em homenagem à ex-presidente do Banco, Junia Rabello, falecida 
prematuramente em um desastre com seu helicóptero. Suas irmãs entre elas a atual presidente 
do Banco Rural, Kátia Rabello, as primas Lêda Rabello Carvalho e Luíza Rabello Santos além de 
funcionários do banco, vão dirigir e coordenar as atividades do Instituto.  
 
Katia e Lêda não são estranhas às artes. A primeira tem uma escola de dança e a segunda é 
ceramista, enquanto Luísa é arquiteta. Começaram bem. Para dar à conhecer ao publico as bases 
da política cultural do IJR, organizaram um seminário sobre "Melhores Práticas de Arte e Cultura" 
como instrumento de responsabilidade social, para o qual convidaram várias ONGs de Belo 
Horizonte para apresentarem projetos em andamento.  
 
Responsabilizar a arte pelo maior equilíbrio social já vem sendo feito no Brasil desde o primeiro 
Liberalismo, aquele dos fins do século XIX.  
 
André Rebouças e Rui Barbosa fizeram campanha pelo ensino do desenho em escolas públicas 
para melhor profissionalizar os escravos recém libertos. Principalmente Rui Barbosa, pretendia 
deixá-los aptos a participarem do processo de industrialização nascente, atuando na indústria do 
ferro batido, no decorativismo e na criação de ornatos sobrepostos muito na moda na arquitetura 
da época. Suas intenções sociais não foram bem sucedidas, talvez por não ter sido ambicioso o 
bastante. Se tivesse pretendido educar os negros recém libertos para serem arquitetos e 
cientistas talvez hoje pudéssemos celebrar, vendo os afro-brasileiros usufruírem mais justamente 
dos bens da sociedade. Contudo, foi bem sucedido curricularmente no que diz respeito a 
perdurabilidade, pois o programa de desenho que prescrevia foi herdado por várias gerações de 
estudantes. Muitos de nós estudamos, quase 100 anos depois, em livros de desenho que nos 
levavam a fazer rosáceas, gregas, frisas decorativas, ampliação de figuras.  
 
Tudo isto foi importado por Rui Barbosa e implantado no Brasil pelos entusiastas de seu projeto 
educacional, mesmo que a moda dos ornatos arquitetônicos tivesse passado.  
 
Os Liceus de Artes e Ofícios foram muito mais bem sucedidos em educar os pobres sem distinção 
de raça para as práticas artísticas do que a escola pública idealizada por Rui Barbosa.  
 
Os Liceus, através de um ensino mais crítico do que auto-comemorativo, chegaram a entender 
melhor as vanguardas que as Escolas de Belas Artes. Visconti pôde fazer melhor uso, no Liceu, do 
impressionismo aprendido em Paris, do que na Escola Nacional de Belas Artes. O concretismo de 
Sacilloto e de Fiaminghi reverberou primeiro no Liceu de Artes e Ofícios antes de ser aceito pela 
Escola de Belas Artes de São Paulo.  
 
Outro exemplo de sucesso de ensino de Arte para os pobres foi a Escola Brasileira de Arte em São 
Paulo.  
 
Criada em 13 de novembro de 1929 foi dirigida por Theodoro Braga, mas a idéia de sua criação 
partiu da professora da rede pública Sebastiana Teixeira de Carvalho , mãe de Suzana Rodrigues 
que anos depois, em 1948, criou o Clube de Arte Infantil no MASP . A professora Sebastiana 
conseguiu o patrocínio de Isabel von Ihering, presidente de uma sociedade beneficente "A Tarde 
da Criança".  
 



A Escola Brasileira de Arte funcionava em uma sala anexa ao Grupo Escolar João Kopke e lá as 
crianças das escolas públicas de 8 a 14 anos, com talento ( havia provas de desenho ), podiam 
gratuitamente estudar música, desenho e pintura. A orientação era vinculada à estilização da flora 
e fauna brasileiras. Theodoro Braga desenvolvia o que podemos chamar de método art-nouveaux. 
Em vários artigos publicados em revistas e jornais do país, Braga reverberava contra o método de 
cópia de estampas e defendia um ensino voltado para a natureza . Tarsila do Amaral, em uma 
entrevista ao "Correio da Tarde" de 28/01/1931 elogiou igualmente o trabalho de Theodoro Braga 
e o de Anita Malfatti no ensino da arte.  
 
Hoje se compreende que o acesso à arte deve ser dado a todas as crianças e adolescentes em 
idade escolar e não apenas aos bem dotados, mas a Escola de D. Sebastiana tornou possível o 
desenvolvimento de muitos artistas das classes populares.  
 
O Instituto Junia Rabello defende o direito de todos os pobres à arte e para isto seu projeto 
econômico está bem equacionado. Vai dispor de um milhão de reais para apoiar 20 projetos com 
R$50.000,00 para cada um. O plano orçamentário é de 1% do lucro líquido do Banco ao ano.  
 
Pretende também dispor dos serviços de funcionários especializados do banco para o 
aperfeiçoamento da gestão dos projetos aprovados.  
 
Uma ótima notícia é a de que o IJR não vai ter projetos próprios .No trabalho social em arte, a 
expectativa é oposta ao trabalho em museus de arte. Museu que não estabelece a maior parte de 
seus próprios projetos de exposição não tem credibilidade enquanto, ao contrario, as fundações e 
institutos que financiam trabalhos sociais quando têm projetos próprios correm o risco de estarem 
na realidade fazendo apenas marketing.  
 
Sergio Bianchi, em uma entrevista acerca de seu último filme que enfoca o "marketing social", 
lembrava que está se criando uma nova escravidão: a escravidão comandada pelo chamado 
Terceiro Setor quando este apenas busca publicidade para seu trabalho dito social.  
 
É preciso que se diga que algumas fundações em pról da educação e do social no governo 
passado só existiam como terceirizadoras, recebendo gordas verbas, para executar o serviço de 
convencimento que o governo queria, especialmente o de levar as professoras a acreditarem que 
os parâmetros em ação são uma grande novidade que veio para salvar a educação no Brasil. 
Entretanto, são uma mera cartilha, nos moldes dos currículos do Colégio Pedro II obrigatórios 
para todo o território nacional até inícios do século XX.  
 
Além disso, com dinheiro do Estado, conseguiam boa divulgação dos diretores, presidentes e das 
próprias empresas às quais as fundações estavam ligadas.  
 
Mesmo sem ter projetos próprios, algumas fundações e institutos são apanhados na teia do 
marketing social quando financiam somente projetos que já provaram fazer sucesso. Outras 
priorizam o sucesso como produto de outra maneira: só aprovam projetos que possam se 
autosustentar em determinado prazo.  
 
Contudo, há projetos sociais, como o "Majê Molê", grupo de dança da periferia pobre do Recife, 
que nunca poderão se autofinanciar a não ser que se comercializem, o que resulta sempre em 
exclusão dos menos dotados e menos talentosos, que também muito necessitam do contato 
reconstrutor com a arte.  
 
Os educadores sociais estão alertas para as tramas do marketing, já perderam a ingenuidade há 
muito tempo, mas parece que a maioria dos profissionais da cultura tem medo de avaliar 
criticamente as atividades do Terceiro Setor, indiscriminadamente aplaudido pela classe média.  
 



Apesar de tudo isso, o movimento de Arte para a Reconstrução Social vem demonstrando a 
necessidade da arte para todos os seres humanos, por mais inumanas que tenham sido as 
condições que a vida lhes impôs.  
 
Espero que o IJR opere com a mesma clarividência que demonstrou na organização do seminário 
"Melhores Práticas", em Belo Horizonte (10 e 11 de março, 2003).  
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