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RESUMO

O uso da arte no visual popular tem uma funcionalidade de comunicação com o sujeito que a observa. O fazer artístico não pelo artista e sim pelo próprio período em que o

mesmo se situa, agregando a carga cultural junto a obra, formada por uma gama de ideologias frutos da sua época.

Ao expor sua visão de mundo, ele expõe o problema vivido na realidade despercebido desta forma, o artista expressa seu ponto de vista, materializando sua própria visão de

mundo, ao expor uma cultura de uma classe dominada para uma classe dominadora, por exemplo, o autor cria um sentimentalismo de causa-efeito, pois sua obra se relacionará

e contemplará a formação do sujeito social do espectador. O fazer artístico como apontamento de problemas da contemporaneidade, uma auto-avaliação crítica de suas próprias

ações.  

A partir do século XV os cardeais da Igreja consagraram o espaço museológico como espaço de sociabilidade, e que ao decorrer do tempo vem cumprindo sua funcionalidade,

contudo, novas épocas trazem novos públicos com diferente funcionalidade. Um espaço que chama e traz o público para sí, para se deparar com objetos artísticos, mas que ao

mesmo tempo segrega determinados indivíduos de classes sociais menos desfavorecidas.  

Será que os museus brasileiros estão preparados para receber uma nova demanda de público? 

As artes, influências e gostos estilísticos que se encontram dentro destes lugares, contemplam as questões que a atualidade necessita? 

O público que se deparará com a obra, teria a carga intelectual necessária para compreender a finco o simbolismo e sentimentalismo que a obra apresenta?
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