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RESUMO 

 

A presente pesquisa investiga a relação entre a adaptação do patrimônio 

arquitetônico brasileiro a um novo uso museológico e a preservação dos valores 

culturais desses bens. São analisadas 23 intervenções de implantação de museus 

com acervo próprio, no território nacional, em sedes construídas originalmente para 

abrigar outros usos e adaptadas ao uso museológico a partir da década de 1990, e 

protegidas legalmente e individualmente como bem cultural. Os impactos 

identificados das adaptações na arquitetura preexistente são agrupados em 

impactos externos, destacando-se situações de alterações pontuais, ampliações 

externas e construção de anexos; impactos internos, tratando do tamponamento de 

vãos, alterações na compartimentação, alterações no tratamento de superfícies e 

inserção de novos elementos, assim como da sobreposição da expografia à 

arquitetura; e os impactos nos fluxos de circulação, consistindo ora em alterações 

pontuais, ora em modificações mais expressivas. A análise de cada impacto é feita à 

luz de quatro princípios da corrente teórica do restauro crítico-conservativo: a 

preservação da imagem da obra, a mínima intervenção, a distinguibilidade e a 

unidade monumento e ambiente. Como resultado, evidenciam-se sejam os impactos 

que mais frequentemente prejudicam a preservação dos valores culturais do nosso 

patrimônio arquitetônico na adaptação a novos usos, sejam estratégias positivas de 

conciliação das novas demandas com a preexistência. Coloca-se em discussão, por 

fim, a aplicação rígida e literal de princípios teóricos ao se conceber uma intervenção 

sobre o patrimônio arquitetônico, apontando-se a necessidade de interpretação de 

tais princípios, conforme os condicionantes apresentados em cada situação. 

 

Palavras-chave: Reuso. Adaptação. Patrimônio arquitetônico. Restauração. Museu. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research investigates the relationship between the adaptation of Brazilian 

architectural heritage to a new museological use and the preservation of the cultural 

values of these assets. Twenty three interventions for the implementation of 

museums that have their own collection are analyzed, in the national territory, in 

headquarters originally built to house other uses and adapted to museological use 

since the 1990s, and legally and individually protected as a cultural asset. The 

identified impacts of adaptations to the pre-existing architecture are grouped into 

external impacts, highlighting situations of occasional changes, external extensions 

and construction of annexes; internal impacts, dealing with the covering of openings, 

changes in compartmentalization, changes in surface treatment and insertion of new 

elements, as well as the overlapping of architecture with expography; and the 

impacts on circulation flows, consisting either of occasional changes, or of more 

significant changes. The analysis of each impact is made in the light of four principles 

of critical-conservative restoration: the preservation of the image of the work, the 

minimum intervention, the distinctiveness and the unity of monument and 

environment. As a result, the impacts that most often hinder the preservation of the 

cultural values of our architectural heritage in adapting to new uses are highlighted, 

as well as positive strategies to reconcile the new demands with the pre-existence. 

Finally, the rigid and literal application of theoretical principles is under discussion 

when conceiving an intervention on architectural heritage, pointing out the need to 

interpret such principles, according to the conditions presented in each situation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A implantação de novos usos em edificações preexistentes é uma prática 

que acompanha o homem ao longo de sua história. O reaproveitamento de 

estruturas já construídas, independentemente de tipologia, porte, época de 

construção ou estilo arquitetônico, esteve sempre presente nas sociedades 

humanas. As motivações são variadas, podendo ir desde a necessidade de 

otimização de recursos construtivos e econômicos, ao desejo (mais recente) de 

preservar o valor cultural que um determinado bem construído tem para uma 

comunidade, através da inserção de um uso que lhe mantenha em funcionamento e, 

em última instância, que lhe proporcione adequada manutenção física. 

A escolha de usos genericamente denominados de “culturais” para ocupar 

bens arquitetônicos preexistentes e com destacado valor histórico ou artístico, dada 

sua recorrência, merece uma investigação mais aprofundada acerca de suas 

motivações, e, sobretudo, de seus resultados1. Ao longo de nossa experiência 

profissional, onde tivemos a oportunidade de coordenar equipes multidisciplinares e 

elaborar projetos de implantação de algumas instituições museológicas2, pudemos 

observar que, com certa frequência, a alternativa “museu” é levantada por gestores 

e proprietários no processo de definição de um novo uso, mesmo que 

eventualmente eles não tenham de fato a compreensão do que a implantação (e a 

manutenção) de um museu implica. Tem-se a impressão de que, para o senso 

comum, nada mais adequado do que uma edificação de valor histórico e artístico 

para abrigar um museu – e, por outra via, que nada melhor do que um museu para 

ocupar uma edificação de valor histórico e artístico. 

Essa visão está relacionada a uma compreensão de museu como sendo 

basicamente um espaço para guarda e exposição de acervo, fácil de se adaptar a 

 
1 Sobre a específica recorrência da implantação de museus e centros culturais em edificações 
preexistentes no Brasil e no mundo, ver análise feita por Nivaldo Vieira de Andrade Júnior em sua 
dissertação de mestrado, apresentada em 2006, intitulada “Metamorfose arquitetônica: intervenções 
projetuais contemporâneas sobre o patrimônio edificado” (ANDRADE JÚNIOR, 2006). 
2 Dentre os trabalhos desenvolvidos nessa área, destacamos a coordenação técnica, autoria do 
projeto executivo de arquitetura e coautoria do projeto expográfico para o Museu Nacional de 
Enfermagem Anna Nery (Salvador/BA, 2008-2010); a coordenação técnica dos projetos de 
arquitetura e complementares e coautoria do projeto básico expográfico para o Centro Cultural Solar 
Ferrão (Salvador/BA, 2013-2014); a coautoria do projeto executivo de arquitetura do museu da 
Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim (Governador Celso Ramos/SC, 2018-2019); e a 
coordenação técnica e coautoria do projeto executivo de arquitetura do Museu do Recôncavo 
Wanderley Pinho (Candeias/BA, 2018-2019). 
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qualquer estrutura preexistente. Ainda que diversas ações políticas e museológicas 

tenham sido implantadas no Brasil nas últimas décadas, como a criação da nova 

Política Nacional de Museus3, do Estatuto de Museus4 e do Instituto Brasileiro de 

Museus5, a compreensão da complexidade programática, da função social, do 

necessário dinamismo e do potencial cultural e educativo das instituições 

museológicas ainda não está suficientemente assimilada na sociedade brasileira, 

sendo, por vezes, ignorada por proprietários, gestores e mesmo projetistas. 

Em adição, estratégias de revitalização de monumentos e áreas históricas 

calcadas no turismo cultural ainda encontram eco na atualidade. Desde as últimas 

décadas do século XX, experiências nesse sentido deram indícios da insuficiência 

do turismo cultural, por si só, para consolidação da revitalização desejada – se não a 

curto, certamente a médio e longo prazo6. Entretanto, ainda é comum nos 

depararmos com decisões de implantação de museus e centros culturais, como 

ações âncora de estratégias econômicas, políticas e turísticas que almejam a 

revitalização de um monumento ou área urbana, desconhecendo, ou mesmo 

desconsiderando, a necessidade de compatibilidade e de adequação do uso 

museológico àquela preexistência em questão. 

 
3 Capitaneada pelo Ministério da Cultura, a Política Nacional de Museus foi construída com a 
participação de múltiplos atores sociais, entre 2003 e 2007. 
4 O Estatuto de Museus foi instituído pela Lei Federal no 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que 
“Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências”. 
5 O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) foi criado pela Lei Federal no 11.906, de 20 de janeiro de 
2009, que “Cria o Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, cria 425 (quatrocentos e vinte e cinco) 
cargos efetivos do Plano Especial de Cargos da Cultura, cria Cargos em Comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Federal, 
e dá outras providências”. Até 2018, foi uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Em 2019, 
com a extinção do Ministério da Cultura, o Ibram passou a estar vinculado à Secretaria Especial da 
Cultura, no recém-criado Ministério da Cidadania. Ainda em 2019, a Secretaria Especial da Cultura foi 
oficialmente transferida para o Ministério do Turismo. 
6 Ver, por exemplo, a análise desenvolvida por Sant’Anna (2017) sobre as intervenções realizadas 
nos centros antigos de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, na década de 1990. Em um 
comparativo sobre o papel do turismo em tais intervenções, ela pontua: “A nova intervenção no 
Pelourinho, iniciada em 1992, teve forte intenção de promoção governamental, integrando-se, em 
seguida, aos planos estaduais de desenvolvimento do turismo. Não se relacionou, portanto, a 
questões da cidade, mas a estratégias de desenvolvimento econômico e de comunicação do governo 
estadual. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o papel do centro antigo nas estruturas policêntricas 
dessas cidades foi sempre considerado um dado essencial. As intervenções dos anos 1990 
destinaram-se a reforçar esse papel e a tornar esses centros antigos atraentes para novos 
investimentos e atividades de alcance metropolitano e municipal. Numa e noutra cidade, a questão do 
turismo esteve presente, mas não como eixo principal. O estímulo ao desenvolvimento de atividades 
culturais e de lazer constituiu um traço importante, mas inseriu-se também na problemática de reforço 
dessas áreas. Assim, as intervenções no Rio e em São Paulo destinaram-se a fortalecer os centros 
antigos como áreas estratégicas para o desenvolvimento da economia urbana, por meio do reforço de 
suas potencialidades e da atração de atividades contemporâneas vinculadas ao chamado ‘terciário 
avançado’.” (SANT’ANNA, 2017, p. 356) 
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A escolha indiscriminada do uso museológico como solução na definição de 

novos usos para bens compreendidos como patrimônio cultural arquitetônico pode 

concretamente resultar em uma intervenção que comprometa justamente os valores 

culturais do bem que se deseja preservar, no afã de responder às demandas 

funcionais que a instituição genuinamente apresenta – mas que a edificação, 

mantida em sua integridade espacial e artística, não consegue atender. Pode-se, 

inclusive, inviabilizar o sucesso do museu, caso não se reúnam as condições 

necessárias para o pleno desenvolvimento das ações institucionais, minguando 

progressivamente o apoio financeiro para manutenção de suas atividades – e, 

consequentemente, voltando o imóvel à condição de subutilização e deterioração 

física. 

Não temos a intenção de chegar a uma conclusão generalista e simplista da 

pertinência ou não da implantação de museus em edificações compreendidas como 

um bem cultural. Cada situação precisará sempre ser avaliada individualmente em 

seu contexto, considerando o perfil e o porte do museu, bem como as características 

da edificação. O próprio significado desta para o tema do museu (se é a casa natal 

de um personagem importante ou se sediou um evento histórico, por exemplo) é 

uma condição a ser considerada. Entretanto, é preciso identificar onde estamos 

acertando e onde estamos falhando nas adaptações do nosso patrimônio 

arquitetônico para uso como museu, em prol de futuras intervenções que não 

apenas beneficiem o nosso patrimônio construído, mas também as próprias 

instituições museológicas. 

O objeto de estudo da presente pesquisa é, assim, a relação entre a 

adaptação do patrimônio arquitetônico brasileiro ao novo uso museológico e a 

preservação dos valores culturais desses bens. 

O nosso objetivo maior é analisar os impactos das intervenções de 

adaptação ao uso museológico no patrimônio arquitetônico brasileiro, identificando 

aqueles mais recorrentes e avaliando se, à luz de determinados princípios 

conceituais da restauração, tais impactos são prejudiciais à preservação dos valores 

culturais do bem, ou estratégias positivas de conciliação das novas demandas com a 

preexistência. 

O nosso foco não está, portanto, no resultado global alcançado em cada 

intervenção individualmente. Ainda que uma visão geral da intervenção possa 

demonstrar que a presença de um impacto negativo não necessariamente inviabiliza 
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um resultado geral positivo de uma adaptação, ou, inversamente, que uma 

adaptação que entendamos ser, de forma geral, prejudicial à preservação do 

patrimônio, possa também apresentar estratégias positivas, nossa intenção é 

evidenciar os impactos mais frequentes das adaptações de bens culturais ao uso 

museológico, de forma a alertar os profissionais envolvidos em ações similares para 

a necessidade de concepção de soluções que evitem recair nas situações 

identificadas como prejudiciais à preservação do nosso patrimônio arquitetônico. 

A metodologia de trabalho adotada partiu de uma revisão bibliográfica 

acerca da arquitetura de museus e dos princípios que norteiam a adaptação dos 

bens culturais arquitetônicos para novos usos em geral. Assim, no capítulo 2. 

Considerações preliminares, faremos um breve panorama histórico da arquitetura de 

museus, de modo a identificar os elementos formais e programáticos mais 

recorrentes, suas transformações ao longo do tempo, e compreender, por fim, as 

demandas contemporâneas que se apresentam para os espaços construídos dessas 

instituições. Em seguida, a adaptação de edificações preexistentes para novos usos 

será também vista em perspectiva histórica, optando-se por adotar como fio 

condutor os princípios teóricos difundidos pelos principais autores que se dedicaram 

à teoria da restauração nos últimos dois séculos, e ressaltando o referencial teórico 

adotado por nós em nossa análise. 

Vale ressaltar que o objetivo desta aproximação teórica não é o 

aprofundamento de tais temas, mas sim a compreensão geral dos caminhos 

percorridos, dando maiores subsídios para a posterior análise de adaptação das 

edificações preexistentes para uso como museus. 

No capítulo 3. Museus em bens culturais arquitetônicos no Brasil, 

iniciaremos abordando as motivações presentes na escolha do uso museológico na 

redefinição funcional de edificações preexistentes com valor artístico e histórico no 

Brasil. Em seguida, apresentaremos uma caracterização geral das sedes dos 

principais museus brasileiros, demonstrando a importância da análise do objeto de 

estudo em questão, dada sua recorrência. Qual a proporção de instituições 

museológicas brasileiras implantadas em edificações reutilizadas, em relação 

àquelas em novas sedes? Implantar museus em edificações tombadas é um 

movimento recente? Está limitado a um tema específico de museu (histórico, de arte, 

ciências)? É característico de uma determinada região do país, ou está presente em 

todo o território nacional? Será que os museus em novas sedes construídas para 
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abrigá-los, em teoria com um melhor atendimento ao programa de necessidades 

idealizado, têm maior sucesso de público? Neste capítulo, a metodologia utilizada foi 

tanto a revisão bibliográfica (na primeira parte), quanto a análise de dados 

estatísticos oficiais recebidos pela autora em meio digital, após solicitação formal ao 

Ibram, além de extensa pesquisa em sítios na Internet das instituições museológicas 

e de órgãos públicos diversos. 

O capítulo seguinte da dissertação é dedicado à análise propriamente dita 

dos museus selecionados para estudo: 4. Adaptação de bens tombados para uso 

como museus no Brasil: resultados para o patrimônio arquitetônico. Nele, a 

metodologia de trabalho envolveu pesquisas em sítios na Internet (dos museus, de 

órgãos públicos, dos projetistas, de jornais etc.), visitas presenciais aos museus, 

entrevistas realizadas com funcionários das instituições durante as visitas e o 

estabelecimento de contato via e-mail com a equipe do museu, resultando, em 

alguns casos, no recebimento de documentação variada acerca da adaptação 

realizada (memoriais e peças gráficas de projetos arquitetônicos e complementares, 

fotografias históricas ou de acompanhamento das obras, dentre outros)7. 

A análise está dividida nos impactos das adaptações realizadas observados 

no exterior das edificações (com alterações pontuais, acréscimos externos ou 

construção de anexos), em seu interior (com alterações na arquitetura ou 

sobreposição da expografia à arquitetura preexistente) e nos fluxos de circulação 

(envolvendo, por exemplo, acessos e estruturas de circulação vertical). Os impactos 

identificados foram contrapostos a quatro fundamentos selecionados como critérios 

de base para esta análise, alinhados à vertente teórica contemporânea conhecida 

como restauro crítico-conservativo: a mínima intervenção, a distinguibilidade, a 

preservação da imagem figurativa da obra e a unidade do monumento e seu 

ambiente. Procurou-se, por fim, identificar se as adaptações estudadas se integram 

à arquitetura existente sem corromper os valores que lhes conferem a condição de 

patrimônio, devido, por exemplo, à inadequação tipológica ou dimensional da 

edificação, ou à supressão ou modificação de características arquitetônicas, 

artísticas ou mesmo simbólicas de destaque. 

É preciso ter consciência que o resultado final das adaptações é fruto não 

apenas dos condicionantes de programa, acervo e adaptações para o uso, mas 

 
7 Para detalhes acerca do material recebido de cada instituição, consultar as fichas individuais, no 
Apêndice F. 
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também das opções projetuais dos profissionais envolvidos na ação – às vezes, 

inclusive, fortemente influenciados e direcionados pelos gestores e financiadores do 

empreendimento. Esse é um aspecto difícil de ser mensurado, não apenas pela 

subjetividade que lhe é inerente, mas por não ser normalmente suficientemente 

documentado para embasar uma pesquisa. Não nos aprofundaremos em sua 

análise, até porque nos interessa o resultado final independentemente do processo, 

mas reconhecemos ser certamente determinante no desenvolvimento de um projeto. 

A partir dessas considerações, a principal hipótese que se levanta é que 

muitas edificações compreendidas como um bem cultural arquitetônico, adaptadas 

para o uso como museus, foram objeto de alterações físicas que comprometem 

negativamente a integridade dos valores culturais que lhe conferem a condição de 

patrimônio. 

A pesquisa a seguir desenvolvida busca constatar, no cenário brasileiro 

atual, a pertinência ou não de tal hipótese. 
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2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. A arquitetura de museus 

 

2.1.1. Do colecionismo aos primeiros museus projetados 

 

Não obstante a prática do colecionismo esteja presente na História há 

muitos séculos, a construção de edificações concebidas para funcionar como 

museus somente se tornou um tema da arquitetura a partir do século XVIII. 

Objetos portadores de um significado especial (de natureza espiritual, 

científica, artística ou outra que exceda a natureza utilitária e econômica) são 

colecionados desde os primórdios da humanidade, transmitindo, em geral, uma 

imagem de poder e prestígio daquele que os possui – seja, por exemplo, um 

governo, uma instituição religiosa ou um monarca (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014). 

A exposição desses objetos a terceiros assumiu diversas configurações ao 

longo da História. Na Grécia e na Roma da Antiguidade, peças eram doadas em 

homenagem aos deuses e ficavam expostas para apreciação pública nos templos; 

obras saqueadas de territórios conquistados, ou ofertadas por outras civilizações, 

eram expostas em espaços e edifícios públicos, evidenciando a superioridade de 

seu detentor. Na Idade Média, a ascensão da Igreja Católica na Europa, e a filosofia 

pregada de despojamento de bens materiais, fez desta instituição uma grande 

receptora de doações de reis e senhores feudais, formando valiosos acervos como o 

Tesouro de São Pedro, hoje parte dos Museus do Vaticano (VEIGA, 2013). Soma-se 

a tais objetos as relíquias, de especial valor simbólico, especialmente difundidas 

com as Cruzadas. Nessa época, contudo, para além de alguns objetos 

eventualmente expostos nas próprias igrejas, o acesso a essas coleções era restrito 

a poucos privilegiados, numa experiência quase divina (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014). 

É a partir do Renascimento que se consolidam os espaços destinados 

especificamente à guarda e exposição das coleções – em geral privativos, em 

alguns poucos casos abertos à visitação para um público restrito e seleto –, com 

uma atenção consciente à forma de organização desse acervo. Os studioli 

renascentistas, nascidos do progressivo acesso das elites italianas à cultura (com 

interesse mais específico na Antiguidade Clássica), eram gabinetes de estudo 

voltados ao conhecimento erudito. Os gabinetes de curiosidades e câmaras de 
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maravilhas maneiristas reuniam variados objetos naturais e artificiais, muitos trazidos 

das terras recém descobertas na expansão marítima europeia, com a pretensão de 

dar um panorama universal da existência natural e da produção humana. Coleções 

artísticas de reis e famílias abastadas, símbolo de seu poder e riqueza, deram 

origem a antecedentes dos museus atuais, como o Palazzo Medici (Florença, séc. 

XV) e a Galleria degli Uffizi (Florença, c. 1582), prática que ganhou maior impulso 

nos séculos XVII e XVIII. 

Esses primeiros espaços expositivos foram implantados em edificações 

preexistentes, comumente palácios residenciais ou institucionais, parcial ou 

integralmente adaptados para receber as coleções. Por vezes, ocupavam salas 

contíguas no térreo dos palacetes, onde podiam ser visitados sem interferir no 

cotidiano dos proprietários (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014). Vem dessas adaptações a 

denominação da tipologia “palaciana” para alguns museus, bem como a própria 

denominação de “galeria” para locais de exposição do acervo artístico, fruto da 

ocupação dos largos espaços de circulação dessas edificações (as galerias) para tal 

finalidade – além de salões, pátios e até jardins. No caso das coleções científicas, 

eram usualmente escolhidos espaços mais íntimos e fechados, muitas vezes 

circulares ou hexagonais (RAGONE, 2018, p. 39). 

O século XVIII, alimentado pelo pensamento iluminista e pela expansão das 

ciências, bem como pelos efeitos da Revolução Francesa na preservação do que 

hoje entendemos como patrimônio cultural, viu nascer importantes museus, como o 

Museu Britânico (Londres, 1753) e o Museu Central das Artes (Paris, 1793, atual 

Museu do Louvre). Os museus, então entendidos como espaços de memória e de 

referência, produção e disseminação de conhecimento (artístico ou científico), 

transformaram-se progressivamente de instituições de caráter privado em 

instituições abertas ao público, ainda que rodeada de restrições e códigos de 

conduta para visitação, passando cada vez mais a demandar sedes em edificações 

independentes. Assim, não obstante a prática de adaptação de edificações 

preexistentes para o uso museológico tenha permanecido, é no século XVIII que se 

tem registro dos primeiros projetos de edificações concebidas especificamente para 

abrigar museus, fortemente inspirados na austeridade da arquitetura Clássica. 

Em 1742, o crítico de arte e colecionador italiano Conde Algarotti projetou 

um museu em Dresden, na Alemanha, para abrigar obras do colecionador Augusto 

III (Figura 1). Em 1783, o arquiteto francês Étienne-Louis Boullée desenvolveu, por 
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sua vez, um projeto conceitual de museu (Figura 2). Apesar de não executados, em 

comum ambos projetos apresentavam partido de planta térrea quadrada, onde os 

espaços expositivos estavam dispostos em salas sequenciadas e intercomunicantes 

(assim como nos antigos palácios), em torno de pátios internos, além de cúpulas em 

pontos estratégicos, proporcionando entrada de iluminação natural zenital (então 

tida como a mais adequada para exposição especialmente de obras de arte). Brefe 

destaca a inspiração arquitetônica no Panteão de Roma, que, conforme pontua, 

[...] está diretamente ligado à imagem de templo e, portanto, de 
portador do sagrado, por isso será o paradigma da arquitetura de 
museus durante todo o século XIX, justamente por este seu caráter 
essencialmente simbólico. (BREFE, 1998, p. 300) 

Nesses dois exemplos, os ambientes possuíam muito pouca distinção 

hierárquica entre si, e os volumes recebiam o mesmo tratamento em todas as 

fachadas, com imponentes pórticos marcando as entradas. 

Figura 1 – Planta baixa esquemática do 
projeto do Conde Algarotti para um museu em 

Dresden. 

 

Fonte: FISCHMANN, 2003, p. 19. 

Figura 2 – Planta baixa do projeto de museu 
desenvolvido por Étienne-Louis Boullée. 

 

Fonte: FISCHMANN, 2003, p. 21. 

O Museu Fridericianum (Kassel, Alemanha, 1779), projetado pelo arquiteto 

alemão Simon Louis du Ry, é, possivelmente, o primeiro edifício construído 

especificamente para abrigar um museu público na Europa. O partido adotado difere 

dos exemplos anteriores por não apresentar uma planta quadrada (mas sim em “U”), 

desenvolvida em dois pavimentos (ao invés de térreo), e com destaque para a 

entrada principal em apenas um dos lados, acessada por larga escadaria, mas se 

assemelha no emprego das salas sequenciadas e intercomunicantes, bem como do 

estilo neoclássico de sua arquitetura (Figura 3). 
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Figura 3 – Planta baixa do Museu Fridericianum, Kassel. 

 

Fonte: Museumsgeschichte. Disponível em: http://www.museumsgeschichte.uni-
kassel.de/bildungsanspruch-der-aufklarung/. Acesso em: 28 out. 2019. 

Em 1785, foi elaborado o projeto do Gabinete de História Natural e 

Academia de Ciências, pelo arquiteto espanhol Juan de Villanueva, obra inaugurada 

apenas em 1819, já como Museu Real de Pinturas (hoje Museu Nacional do Prado, 

em Madri). Fruto de uma concepção inicial para usos não apenas museológicos 

(diferentemente dos estudos anteriormente citados), este projeto apresentava um 

partido em três segmentos conectados linearmente, distribuído em dois pavimentos 

e com três entradas (cada uma com um tratamento arquitetônico distinto), dando a 

possibilidade de acessos independentes. Mantinha, ainda, elementos como pórticos 

e rotundas, presentes nos estudos anteriores (Figura 4). O projeto de Villanueva, 

ainda que não concebido para ser exclusivamente um museu, acabou por ser 

integralmente convertido para este uso desde sua inauguração, proporcionando uma 

visitação linear e sequenciada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.museumsgeschichte.uni-kassel.de/bildungsanspruch-der-aufklarung/
http://www.museumsgeschichte.uni-kassel.de/bildungsanspruch-der-aufklarung/
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Figura 4 – Planta baixa e fachada do projeto do Gabinete de História Natural e Academia de Ciências, 
atual Museu Nacional do Prado, Madri, na versão concebida por Juan de Villanueva. 

 

Fonte: Museo del Prado. Disponível em: https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-jeronimos. 
Acesso em: 28 set. 2019. 

Ao longo do século XIX, muitos projetos de museus constituíram uma 

evolução dessas primeiras plantas quadradas e linear. Não obstante a qualidade 

arquitetônica e artística que possam ter alcançado, neles são identificados muitos 

elementos já presentes desde o século XVIII, como salas de exposição 

sequenciadas e intercomunicantes, pátios, pórticos e rotundas, bem como a 

iluminação natural zenital (ainda que não exclusivamente), a pouca distinção 

hierárquica entre os espaços e a inspiração Clássica em elementos das fachadas. 

Os arquitetos alemães Leo von Klenze, no projeto da Gliptoteca de Munique 

(1816-1830, Figuras 5 e 6), e Karl Friedrich Schinkel, no projeto do Altes Museum 

(Berlim, 1822-1823, Figuras 7 e 8), evoluíram a partir das plantas quadradas, mas 

trouxeram destaque para a entrada principal dos museus, através da inserção de 

imponentes pórticos em apenas um dos lados. 

Figura 5 – Planta baixa da Gliptoteca de Munique. 

 

Fonte: FISCHMANN, 2003, p. 25. 

https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-jeronimos
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Figura 6 – Fachada principal da Gliptoteca de Munique. 

 

Fonte: Wikipedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Glyptothek#/media/File:Glyptothek_ 
in_M%C3%BCnchen_in_2013.jpg. Acesso em: 20 out. 2019. 

Figura 7 – Planta baixa do Altes Museum, Berlim. 

 

Fonte: FISCHMANN, 2003, p. 26. 

Figura 8 – Fachada principal do Altes Museum, Berlim, em 1930. 

 

Fonte: Staatliche Museen zu Berlin. Disponível em: https://www.smb.museum/en/about-
us/history.html. Acesso em: 20 out. 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glyptothek#/media/File:Glyptothek_in_M%C3%BCnchen_in_2013.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Glyptothek#/media/File:Glyptothek_in_M%C3%BCnchen_in_2013.jpg
https://www.smb.museum/en/about-us/history.html
https://www.smb.museum/en/about-us/history.html
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Já na Alte Pinakothek (Munique, 1823-1836), o mesmo Leo von Klenze 

adotou o partido linear. Alocou, contudo, a entrada da edificação em uma de suas 

extremidades, favorecendo o percurso cronológico pelas obras (Figura 9). 

Figura 9 – Planta baixa dos pavimentos térreo e superior da Alte Pinakothek, Munique. 

 

Fonte: FISCHMANN, 2003, p. 29. 

Do ponto de vista programático, esses museus eram essencialmente 

compostos por espaços expositivos, progressivamente incorporando depósitos, 

bibliotecas (para alguns, uma forma de economia, ao juntar ambos os usos em uma 

mesma edificação), e gabinetes de trabalho para os artistas (como no projeto não 

construído de Jean-Nicolas-Luis Durand, de 1802-1805). 

 

2.1.2. Inovações na primeira metade do século XX 

 

Em fins do século XIX, a museologia se consolidava como disciplina ao 

mesmo tempo em que surgiam diversos museus ao redor do mundo. Na primeira 

metade do século XX, houve avanços na institucionalização da área (como a criação 

do Escritório Internacional de Museus na Sociedade das Nações, em 1926, e do 

Conselho Internacional de Museus, em 1946), e a realização de publicações e 

encontros internacionais sobre o tema, estabelecendo, inclusive, padrões desejáveis 

para os espaços dos museus: 
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Em 1934, aconteceu o Congresso Internacional realizado em Madrid 
pela IMO8, estabelecendo padrões e critérios para a arquitetura e 
espaços expositivos apropriados à funcionalidade desejável da 
época (GUIMARAENS, 2012, p. 150). Castilho (2008, p. 258) 
enumerou os critérios de um museu ideal estabelecidos no 
Congresso de Madrid: salas retangulares; iluminação alta por janelas 
reguladoras de incidência luminosa e de temperatura; circulação livre 
às salas com uma única escada principal ligando os diversos 
andares e as demais para serviços. Castilho (2008, p. 258) ainda 
abordou que a iluminação seria desejável através de sistema difuso, 
visto que a iluminação zenital visa a ofuscar a visão do observador e 
cria zonas de sombras. Sobre a implantação, o ideal é ter a 
equivalência de teatros e igrejas, sendo cercados por jardins, 
facilitando o acesso e diminuindo o ruído da cidade, e possibilitando 
seu crescimento no futuro, entre outras considerações. Essas 
recomendações projetuais também abordavam que a arquitetura de 
museus deveria considerar as características do lugar, bem como 
adotar possibilidades de exposições flexíveis e acessíveis. 
(RAGONE, 2018, p. 44-45) 

Apesar disso, as inovações ocorridas na tipologia dos novos museus 

projetados na primeira metade do século XX ainda foram, essencialmente, fruto da 

arquitetura (através de projetistas e comitentes), mais que fruto da museologia. 

A resposta arquitetônica ao objeto museu no Movimento Moderno trouxe 

algumas contribuições conceituais, formais, tecnológicas e construtivas inovadoras. 

Sobre os projetos de museus deste período, Fischmann pontua que: 

[...] foi possível identificar quatro estratégias projetuais básicas, as 
quais podem ou não combinar-se para estabelecer a tipologia de 
cada edifício: duas delas dizem respeito à morfologia exterior e as 
outras duas relacionam-se com a organização interna dos museus. 
As duas primeiras são a caixa opaca, cerrada desde o exterior, e o 
espaço diáfano, transparente, que por vezes permite vislumbres do 
acervo antes mesmo do ingresso no interior do edifício; as outras 
duas relacionam-se com o museu proposto como planta livre, 
resolvido por vezes em grandes vãos, ou através do esquema 
tradicional de salas, ou galerias, resolvidas em sequência 
interligadas ou não. (FISCHMANN, 2003, p. 35) 

Em 1939, Le Corbusier desenvolveu o projeto conceitual do Museu do 

Crescimento Ilimitado, uma sucessão em espiral de módulos de planta livre no 

sistema Dom-ino9, progressivamente adicionados à medida que a instituição se 

expandisse (Figura 10). A visitação do público se iniciaria pelo centro da edificação, 

após passar por uma passagem coberta no nível do solo, e alcançar a rampa de 

 
8 International Museums Office (Escritório Internacional de Museus). 
9 De forma bastante resumida, o sistema Dom-ino, desenvolvido por Le Corbusier entre 1914 e 1917, 
compunha as edificações com lajes planas, pilares e fundações em concreto armado, pilotis, plantas 
e fachadas livres, além de concebê-las com o objetivo de proporcionar economia de meios e 
otimização do processo construtivo (PALERMO, 2006). 
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acesso ao pavimento superior. Deste ponto central, o visitante percorreria as salas 

expositivas sucessivamente, saindo do museu pelo módulo final (Figura 11). 

Figura 10 – Planta baixa do Museu do Crescimento Ilimitado. 

 

Fonte: Fundação Le Corbusier. Disponível em: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/ 
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort 

=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65. Acesso em: 20 out. 2019. 

Figura 11 – Maquete do Museu do Crescimento Ilimitado. 

 

Fonte: Fundação Le Corbusier. Disponível em: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/ 
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort 

=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65. Acesso em: 20 out. 2019. 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguage=fr-fr&itemPos=129&itemSort=frfr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentName=&sysParentId=65
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Para além das inovações estruturais e plásticas da arquitetura moderna 

adotada, há alguns aspectos que merecem destaque, em relação aos projetos 

anteriores de museus. Em primeiro lugar, o mote da proposta: o crescimento físico 

da edificação em compasso com a expansão de seu acervo físico, e a possibilidade 

de sua construção em etapas, conforme disponibilidade financeira. Também 

ressaltamos a localização do ponto de acesso ao interior do museu, e o tratamento 

dado à entrada e às fachadas da edificação. Nos séculos precedentes, mesmo 

quando havia um tratamento similar entre as fachadas da edificação, este era, de 

qualquer forma, dotado de pórticos e colunatas, que conferiam certa imponência à(s) 

entrada(s), e conduzia o visitante de fora para dentro da edificação. Le Corbusier 

inverte esse fluxo e faz o visitante adentrar o museu já pelo seu âmago, além de não 

prever nenhum tratamento mais imponente para as fachadas, nem para a entrada. O 

projeto do museu do crescimento ilimitado adotava, por fim, o partido da caixa 

opaca, e mantinha o tradicional percurso de visitação em espaços sequenciados 

(ainda que em planta livre), bem como a presença de pontos de iluminação natural 

zenital, características presentes nos projetos anteriores de museus. 

Três anos após a concepção do Museu do Crescimento Ilimitado de Le 

Corbusier, Mies van der Rohe desenvolveu o projeto do Museu para uma Cidade 

Pequena (1942), que, apesar de também não ter sido construído, lançou as bases 

para uma importante inovação nos percursos expositivos. Composto por duas lajes 

planas de piso e cobertura, e tendo em seu interior essencialmente um grande 

espaço livre, pontuado por pequenos módulos “soltos” no ambiente, pilares e 

paredes portantes livremente dispostas, o museu não conduziria o visitante a um 

percurso pré-determinado. Nessa proposta, a disposição do acervo determinava a 

configuração do ambiente, e o visitante ficava livre para circular entre as obras e 

escolher qual percurso seguir (Figura 12). Mies concebeu esse projeto tendo como 

mote principal a exposição do quadro Guernica, do pintor espanhol Pablo Picasso – 

o que, talvez, tenha favorecido a concepção de um grande e integrado espaço 

expositivo. 
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Figura 12 – Planta baixa do Museu para uma Cidade Pequena. 

 

Legenda: pátios (1); salas administrativas (2), sob as quais haveria lavabos e depósitos; área de estar 
(3); livraria (4) e auditório (5). 

Fonte: FISCHMANN, 2003, p. 48. 

Para além de uma total reconfiguração na forma de visitar o museu, Mies 

van der Rohe também inovou ao integrar visualmente o ambiente interno do museu 

e seu entorno imediato, através de fachadas envidraçadas que não apenas fariam o 

visitante observar as obras tendo a cidade ao redor como pano de fundo, mas 

também desvendariam o museu e suas obras para a cidade (a caixa transparente). 

Do ponto de vista programático, além de espaços expositivos, havia 

auditório (para conferências, concertos e debates), áreas de estar, livraria, espaço 

para exposições temporárias, guarda roupas, salas administrativas, depósitos e 

sanitários. De uma forma bastante alinhada com concepções museológicas atuais, o 

Museu para uma Cidade Pequena se colocava como um equipamento concebido 

para ter uma estreita relação com a comunidade onde se inseriria, indo além da 

função expositiva. Não possuía, contudo, um ambiente para guarda de acervo não 

exposto, considerado por ele desnecessário pelo porte e pela proposta do museu. 

Apesar do Museu para uma Cidade Pequena não ter saído do papel, na 

década de 1960 esses mesmos princípios básicos norteariam o projeto de Mies van 

der Rohe para a Nova Galeria Nacional (Berlim, 1962-1968). Neste projeto, Mies 

avançou no partido do prisma envidraçado com planta livre, reservando os espaços 

com necessidade de fechamento para um pavimento semienterrado (Figuras 13 e 

14). Assim, não apenas criou uma base neutra e elevada para o térreo, conferindo-

lhe certa imponência, como reduziu ainda mais a fragmentação do espaço expositivo 

principal, dotado apenas de dois pequenos volumes construídos para loja e 

chapelaria, e alocando os demais espaços de apoio e serviços no pavimento abaixo. 
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Figura 13 – Plantas baixas da Nova Galeria Nacional de Berlim. À esquerda, o pavimento térreo, em 
planta livre. À direita, o pavimento inferior, semienterrado e subdividido em ambientes distintos. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/795524/classicos-da-arquitetura-
neue-nationalgalerie-mies-van-der-rohe?ad_source=search&ad_medium=search_result_all. Acesso 

em: 06 out. 2019. 

Figura 14 – Fachada do pavimento térreo da Nova Galeria Nacional de Berlim. 

 

Fonte: Neue Nationalgalerie. Disponível em: https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-
nationalgalerie/about-us/profile.html. Acesso em: 06 out. 2019. Foto: Fabian Fröhlich. 

Com esta solução, o arquiteto reduziu em parte o problema do excesso de 

luminosidade sobre as obras, devido ao farto envidraçamento das fachadas: estando 

no térreo as exposições de curta duração, restringia-se o tempo de exposição das 

obras à luminosidade, sendo o acervo permanente mantido no pavimento abaixo, 

com o necessário controle de luminosidade e de segurança. 

É interessante destacar um outro aspecto desta disposição, plenamente 

alinhado com conceitos contemporâneos da museologia: as exposições de curta 

duração são importantes ferramentas na conquista e fidelização do público de um 

museu; posicioná-la em local de fácil acesso e visualização, inclusive a partir do 

exterior da edificação, certamente contribui para a atratividade da instituição, 

ampliando seu potencial educativo. 

https://www.archdaily.com.br/br/795524/classicos-da-arquitetura-neue-nationalgalerie-mies-van-der-rohe?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com.br/br/795524/classicos-da-arquitetura-neue-nationalgalerie-mies-van-der-rohe?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/about-us/profile.html
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neue-nationalgalerie/about-us/profile.html
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Não poderíamos deixar de mencionar também o equilíbrio de áreas entre os 

espaços expositivos e de apoio, no programa de necessidades. No projeto da Nova 

Galeria Nacional de Berlim, observa-se a proporção quase de 1:1 entre as salas 

expositivas e os ambientes de apoio, como café, salas administrativas, sanitários, 

depósitos e oficinas – substancialmente diferente dos museus de séculos 

precedentes, majoritariamente compostos por espaços expositivos. 

Nos exemplos citados, tanto Mies van der Rohe, quanto Le Corbusier, 

trataram o espaço arquitetônico do museu como um depósito flexível, cuja planta 

livre seria capaz de abrigar diferentes acervos, e de formas variadas. O resultado 

formal do seu envoltório não evidenciava, contudo, uma busca por uma expressão 

plástica que destacasse a edificação como um ícone, seja pela simplificação das 

fachadas do Museu do Crescimento Ilimitado, seja pela dissolução visual de seus 

limites, no Museu para uma Cidade Pequena e na Neue Nationalgalerie. 

Em 1943, Frank Lloyd Wright começou a desenvolver o projeto do Museu 

Guggenheim (Nova Iorque, 1943-1959), que, sob o aspecto da expressão externa, 

apresentou uma condução distinta dos dois exemplos precedentes: a arquitetura da 

sede do museu buscava ser percebida como um exemplar diferenciado do entorno 

urbano no qual se inseria – um “organismo extraordinário”, nas palavras de 

Montaner (2003). Nos séculos precedentes, os primeiros museus projetados já 

buscavam se destacar no tecido urbano com imponência, assinalando a importância 

do seu conteúdo. Adotavam, contudo, uma linguagem formal calcada em elementos 

neoclássicos, não contrastando de forma tão marcante com seu entorno imediato. O 

Museu Guggenheim se apresenta como um volume circular, com rasgos horizontais 

na fachada, contrastando com a verticalidade e a forma dos volumes prismáticos 

dos arranha céus ao seu redor, e lhe garantindo tanto o destaque na paisagem 

urbana, quanto a monumentalidade e a inovação desejada pelo contratante. 

Outro aspecto que merece ser ressaltado no partido do Museu Guggenheim 

é a segregação física dos volumes expositivo e de apoio. O volume maior e mais 

destacado do conjunto foi concebido para abrigar, em grande parte, o espaço 

expositivo do museu, enquanto no volume menor à sua esquerda estariam espaços 

administrativos e de apoio (salas de reuniões, biblioteca, escritórios), com acesso 

independente e restrito a pessoas autorizadas (Figura 15). Esses usos foram 

progressivamente sendo modificados, e essa edificação hoje se integra à visitação 

do público, abrigando espaços expositivos, loja de souvenires e café. 



41 

Figura 15 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu Guggenheim, Nova Iorque. 

 

Fonte: Wikiarquitectura: Museu Guggenheim de Nova Iorque. Disponível em: 
https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/museu-guggenheim-de-nova-york/#. 

Acesso em: 21 out. 2019. 

Um anexo prismático, ao fundo da edificação, foi concebido conceitualmente 

por Wright para abrigar outros espaços administrativos e estúdios para locação. Sua 

construção, contudo, só foi concretizada pelo projeto dos arquitetos Charles 

Gwathmey e Robert Siegel, executado entre 1988 e 1992 e inspirado no projeto de 

Wright (Figura 16). O anexo criou novos espaços expositivos, com salas adequadas 

para expor obras de grandes dimensões (que o volume principal não comporta), 

além de escritórios, teatro, restaurante e depósitos. 

Figura 16 – Museu Guggenheim, Nova Iorque. Ao fundo, o anexo inaugurado em 1992. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/798207/classicos-da-arquitetura-
museu-guggenheim-frank-lloyd-wright. Acesso em: 21 out. 2019. 

https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/museu-guggenheim-de-nova-york/
https://www.archdaily.com.br/br/798207/classicos-da-arquitetura-museu-guggenheim-frank-lloyd-wright
https://www.archdaily.com.br/br/798207/classicos-da-arquitetura-museu-guggenheim-frank-lloyd-wright
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No espaço expositivo, Wright também alcançou um interessante feito: a 

rampa helicoidal que abriga o acervo conduz o visitante a um percurso de sentido 

inusual (de cima, onde chega por elevadores, para baixo), na linha da caixa opaca 

(ainda que não prismática), porém em certo ponto tradicional, se considerarmos que, 

não obstante se trate de um ambiente contínuo e não de salas, ainda assim constitui 

um percurso sequenciado. Entretanto, dada a configuração helicoidal desse corredor 

expositivo, com um grande vazio central, este tradicional percurso sequenciado 

consegue se somar a uma apreensão visual integrada de todo o espaço, mais fácil 

de ser encontrada nos museus de planta livre e pavimento único (Figura 17). 

Figura 17 – Vista interna do volume principal do Museu Guggenheim, Nova Iorque. 

 

Fonte: Museu Guggenheim. Disponível em: https://www.guggenheim.org/. Acesso em: 21 out. 2019. 

Uma característica arquitetônica inovadora nos ambientes expositivos foi 

objeto de protesto ainda durante a construção do museu: as paredes de suporte às 

obras, levemente inclinadas para fora. Diante dos argumentos contrários postos por 

um grupo de artistas, foi então explicado que assim o eram: 

Porque o doador e o arquitecto pensam que os quadros colocados 
em paredes um pouco inclinadas, podem ser vistos por uma 
perspectiva melhor, e mais bem iluminados do que em posição 
vertical. Trata-se da característica principal do nosso edifício e foi a 
partir dessa hipótese que se concebeu o museu. Esta ideia é inédita, 
mas sensata: talvez se possa abrir um precedente muito válido. 
(WRIGHT apud PFEIFFER, 1993, p. 151) 

Por fim, não poderíamos deixar de pontuar o coroamento do volume 

expositivo com uma grande cúpula, elemento recorrente na arquitetura de museus 

dos séculos XVIII e XIX, por onde adentra abundante iluminação natural (Figura 18). 

 

https://www.guggenheim.org/
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Figura 18 – Cúpula do Museu Guggenheim, Nova Iorque. 

 

Fonte: Museu Guggenheim. Disponível em: https://www.guggenheim.org/. Acesso em: 21 out. 2019. 

No que concerne à relação da arquitetura com as concepções expositivas 

das obras, na primeira metade do século XX firmou-se a tendência, nascida nos 

museus de arte moderna, de configurar os espaços expositivos como ambientes 

neutros, cuja materialidade não proporcionasse interferência externa à obra – o 

chamado cubo branco: 

A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos quanto 
os da construção de uma igreja medieval. O mundo exterior não deve 
entrar de modo que as janelas geralmente são lacradas. As paredes 
são pintadas de branco. O teto torna-se fonte de luz. O chão de 
madeira é polido, para que provoque estalidos austeros ao andar, ou 
acarpetado, para que você ande sem ruído. A arte é livre como se 
dizia, “para assumir vida própria”. (O’DOHERTY, 2002, p. 4 apud 
TAKIY, 2019, p. 23) 

Essa tendência foi largamente almejada ao longo do século XX, ainda que 

por vezes não alcançada em sua versão ideal. Um dos primeiros museus 

configurados nesse partido foi o Museu de Arte Moderna – MoMA (Nova Iorque, 

1939), projetado por Philip L. Goodwin e Edward Durell Stone, e que veio a tornar-se 

referência, neste aspecto, para museus projetados nos anos seguintes, 

especialmente de arte moderna (Figura 19). 

 

 

 

 

 

https://www.guggenheim.org/
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Figura 19 – Sala expositiva do MoMA, Nova Iorque, em 1939. 

 

Fonte: MoMA. Disponível em: https://www.moma.org/interactives/moma_through_time/1930/picassos-
protest/. Acesso em: 03 nov. 2019. 

Os exemplos citados não são, certamente, os únicos a merecer destaque 

pela contribuição ao tema da arquitetura de museus, na primeira metade do século 

XX. Porém, eles reúnem algumas das principais estratégias projetuais que 

caracterizaram os museus construídos no período, seja através da releitura de 

elementos tradicionais, seja através da inovação. 

É preciso também lembrar que, no mesmo período, museus com partidos e 

estéticas mais tradicionais continuavam a ser projetados. O Museu Nacional de 

Belas Artes (Quebec, 1933), projetado por Wilfrid Lacroix, tem sua entrada principal 

na fachada em estilo neoclássico demarcada por um tradicional pórtico com colunas. 

A National Gallery of Art (Washington DC, 1941), projetada por John Russell Pope, 

não apenas apresenta o pórtico neoclássico demarcando o acesso em sua fachada, 

como salas sequenciadas e intercomunicantes, rotunda e pátios internos. 

 

2.1.3. Desdobramentos 

 

A partir de meados do século XX, observamos a recorrência e o 

desdobramento de algumas estratégias projetuais das décadas anteriores nas novas 

sedes de museus. 

O partido arquitetônico de planta livre envidraçada conquistou adeptos. 

Affonso Eduardo Reidy, no projeto do Museu de Arte Moderna – MAM (Rio de 

https://www.moma.org/interactives/moma_through_time/1930/picassos-protest/
https://www.moma.org/interactives/moma_through_time/1930/picassos-protest/
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Janeiro, 1953-1968), adotou este partido no pavimento expositivo, e expandiu essa 

permeabilidade ao nível do solo, mantendo a continuidade física e visual entre os 

jardins do Aterro do Flamengo e o mar da Baía de Guanabara (Figura 20). 

Figura 20 – Seção transversal do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: CAVALCANTI, 2001, p. 52. 

Lina Bo Bardi, no Museu de Arte de São Paulo – Masp (São Paulo, 1957-

1968), foi além: se o partido de planta livre já trazia em si a possibilidade de 

subverter a narrativa linear das obras expostas, ela expandiu esse conceito para a 

própria expografia. Alocadas em cavaletes autoportantes de vidro e concreto 

dispostos por todo o ambiente, as obras eram visualizadas em conjunto (Figura 21). 

Num mesmo ponto de observação, o visitante apreciaria obras de períodos e 

autores distintos, em diversos planos. Soma-se a esse conceito o detalhe de incluir 

as informações sobre as obras no verso do cavalete, evitando influenciar a 

apreciação do observador pela autoria ou estilo da obra. 

Figura 21 – Principal sala expositiva do Masp, São Paulo, na configuração concebida por Lina. 

 

Fonte: BARDI; EYCK, 1997. 
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Com a vivência diária nesses ambientes fartamente inundados por 

iluminação natural e a evolução dos estudos sobre a conservação dos bens 

artísticos, a configuração de espaços expositivos com fachadas envidraçadas foi 

sendo revista. Alguns projetos concebidos nesse partido passaram por adaptações, 

como a Nova Galeria Nacional de Berlim, onde, para filtrar a iluminação natural, 

foram instaladas cortinas em suas fachadas (Figura 22). 

Figura 22 – Nova Galeria Nacional de Berlim, em 2014. 

 

Fonte: Structurae – International Database and Gallery of Structures. Disponível em: 
https://structurae.net/en/structures/new-national-gallery. Acesso: 06 out. 2019. Foto: Nicolas Janberg. 

No Masp, em 1996, o principal salão expositivo foi subdividido por paredes, 

abandonando os cavaletes de vidro e concreto projetados por Lina Bo Bardi, e 

adotado um sistema expositivo mais tradicional. Em 2015, a intervenção projetada 

pelo escritório Metro Arquitetos Associados promoveu a remoção dessas paredes e 

a retomada da expografia criada por Lina. Foram também implantadas cortinas, que 

filtram a luminosidade externa, conforme as características das obras expostas 

(Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

https://structurae.net/en/structures/new-national-gallery
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Figura 23 – Salão expositivo no Masp, São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 

Projetos mais recentes que almejaram tirar partido de grandes panos 

envidraçados priorizaram alocar nesses ambientes circulações, espaços multiuso, 

áreas de estar ou de alimentação, resguardando os espaços destinados ao acervo 

em locais com maior controle ambiental, onde as obras ora recebem exclusivamente 

iluminação artificial, ora um misto de iluminação natural e artificial, por vezes 

controlada por sofisticados sistemas tecnológicos. Dois exemplos projetados pelo 

Office for Metropolitan Architecture (OMA) são o Museu de Arte Contemporânea 

Garage (Moscou, 2015), e o Pavilhão Pierre Lassonde, do Museu Nacional de Belas 

Artes (Quebec, 2016). Nesse último, uma película protetora foi aplicada em parte 

dos vidros da fachada, reduzindo sua transparência. Em algumas áreas, paredes 

cegas internas foram construídas em paralelo ao vidro, protegendo o acervo da 

iluminação externa, mas preservando o efeito da caixa transparente através de 

iluminação artificial (Figura 24). É importante ressaltar, contudo, que estes museus 

estão sediados em países que atingem temperaturas baixíssimas e carecem de 

maior luminosidade natural durante certas épocas do ano, não podendo se 

comparar, por exemplo, aos espaços envidraçados em climas tropicais. 

No Museu Nacional da História e Cultura Afro-Americana (Washington DC, 

2016), projetado por Freelon Adjaye Bond / SmithGroup, o envidraçamento é 

amenizado externamente por uma chapa perfurada em bronze, cuja densidade do 
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padrão varia conforme a necessidade de maior ou menor proteção do ambiente 

interno (Figura 25). 

Figura 24 – Pavilhão Pierre Lassonde, Museu Nacional de Belas Artes, Quebec. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/790153/pavilhao-pierre-lassonde-no-
museu-nacional-de-belas-artes-de-quebec-oma. Acesso em: 21 out. 2019. 

Figura 25 – Museu Nacional da História e Cultura Afro-Americana, Washington DC. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/800102/museu-nacional-da-historia-
e-cultura-afro-americana-adjaye-associates. Acesso em: 04 abr. 2019. 

https://www.archdaily.com.br/br/790153/pavilhao-pierre-lassonde-no-museu-nacional-de-belas-artes-de-quebec-oma
https://www.archdaily.com.br/br/790153/pavilhao-pierre-lassonde-no-museu-nacional-de-belas-artes-de-quebec-oma
https://www.archdaily.com.br/br/800102/museu-nacional-da-historia-e-cultura-afro-americana-adjaye-associates
https://www.archdaily.com.br/br/800102/museu-nacional-da-historia-e-cultura-afro-americana-adjaye-associates
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O partido de planta livre e envidraçada não foi, contudo, abandonado, 

especialmente em se tratando de pequenos espaços expositivos. Um exemplo mais 

recente é o Museu do Pão (Ilópolis, 2007), projetado pelo escritório Brasil Arquitetura 

(Figura 26). Implantado em três volumes, sendo um preexistente e dois novos, o 

museu tem como sala expositiva um ambiente exatamente nessa configuração. 

Figura 26 – Museu do Pão, Ilópolis. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-8579/museu-do-pao-moinho-
colognese-brasil-arquitetura. Acesso em: 21 out. 2019. Foto: Nelson Kon. 

Se o envidraçamento dos espaços expositivos foi ao menos em parte 

revisto, os ambientes de planta livre, por outro lado, se firmaram e ganharam novas 

formulações, por vezes em soluções intermediárias entre as plantas livres e as salas 

sequenciadas. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (Niterói, 1996), projetado 

por Oscar Niemeyer, é um caso interessante nesse sentido: dotado de uma sala 

principal ao centro, com pé-direito duplo, possui ao seu redor uma sequência de 

galerias contínuas, em dois pavimentos (Figura 27). 

Figura 27 – Planta baixa do 1º andar do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. 

 
Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-81036/classicos-da-arquitetura-

museu-de-arte-contemporanea-de-niteroi-oscar-niemeyer. Acesso em: 21 out. 2019. 

https://www.archdaily.com.br/br/01-8579/museu-do-pao-moinho-colognese-brasil-arquitetura
https://www.archdaily.com.br/br/01-8579/museu-do-pao-moinho-colognese-brasil-arquitetura
https://www.archdaily.com.br/br/01-81036/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-contemporanea-de-niteroi-oscar-niemeyer
https://www.archdaily.com.br/br/01-81036/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-contemporanea-de-niteroi-oscar-niemeyer
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Novas leituras das salas sequenciadas também tiveram espaço nas últimas 

décadas. No Museu Nacional Aeroespacial (Washington DC, 1976), de Gyo Obata, 

uma sequência de salões contíguos é secionada por uma larga circulação central 

(Figura 28). Daniel Libeskind contorce o trajeto de espaços sequenciados de planta 

livre em um zigue-zague, no projeto do Museu Judaico (Berlim, 2001), conformando 

um partido estreitamente relacionado com aspectos simbólicos do acervo imaterial 

desse museu (Figura 29). 

Figura 28 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu Nacional Aeroespacial, Washington DC. 

 

Fonte: Mapa e Guia do Visitante do Museu Nacional Aeroespacial. Disponível em: 
https://www.airandspace.si.edu/sites/default/files/NASM%20MASTER%20BROCHURE%20MAP_Port

uguese.pdf. Acesso em: 06 out. 2019. 

Figura 29 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu Judaico, Berlim. 

 

Fonte: Daniel Libeskind. Disponível em: https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/. Acesso 
em: 26 out. 2019. 

Outro exemplo interessante do partido de salas sequenciadas é o Tomihiro 

Art Museum (Gunma, Japão, 2005), projetado pelo escritório AAT e Makoto 

Yokomizo. Em uma diferente disposição de salas circulares, contidas em um volume 

https://www.archdaily.com.br/br/778475/concreto-e-vidro-os-cavaletes-de-lina-e-um-novo-jeito-antigo-de-exibir-arte
https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/
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externo prismático, é possível reconhecer a tradicional concatenação de salas 

sequenciadas e intercomunicantes (Figura 30). 

Figura 30 – Museu de Arte Tomihiro, Gunma. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/774265/museu-de-arte-tomihiro-aat-
plus-makoto-yokomizo. Acesso em: 26 mar. 2019. 

Muitos museus projetados atualmente não apresentam, contudo, um partido 

tão claramente polarizado entre o ambiente único de planta livre e a sequência de 

salas em percurso linear, como por exemplo o Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves (Porto, 1999), projetado por Álvaro Siza Vieira (Figura 31). 

Figura 31 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto. 

 

Fonte: Fundação de Serralves. Disponível em: https://www.serralves.pt/pt/museu/o-museu/. Acesso 
em: 25 mar. 2019. 

https://www.archdaily.com.br/br/774265/museu-de-arte-tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo
https://www.archdaily.com.br/br/774265/museu-de-arte-tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo
https://www.serralves.pt/pt/museu/o-museu/
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A clara compreensão da ordenação espacial interna do museu pelo visitante 

é um atributo hoje bastante valorizado, podendo influenciar, inclusive, a atratividade 

da instituição. Para tanto, alguns projetos trazem o que podemos interpretar como 

uma releitura dos tradicionais pátios internos dos primeiros museus: amplos espaços 

articuladores internos, cobertos ou não, aos quais se associam áreas de convivência 

ou de circulação, e para os quais se voltam as salas expositivas. É o caso, por 

exemplo, do Museu Van Gogh (Amsterdã, 1973), projetado por Gerrit Rietveld, onde 

a relação entre os ambientes expositivos e o vão de circulação central é bastante 

direta (Figura 32); ou do Museu Nacional das Artes do Século XXI – MAXXI (Roma, 

2010), projetado por Zaha Hadid, onde, apesar da relação visual entre tais espaços 

não ser tão direta, o destaque dado ao conjunto de escadas sobre o vão de vasto 

pé-direito cria uma clara referência espacial para o visitante (Figura 33). 

Figura 32 – Vão central de circulação do Museu Van Gogh, Amsterdã. 

 

Fonte: Wikimedia Commons. Disp.: https://commons.wikimedia.org. Acesso em: 03 nov. 2019. 

Figura 33 – Vão principal de circulação vertical do Museu MAXXI, Roma. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-42117/museu-maxxi-zaha-hadid-
architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects. Acesso em: 03 nov. 2019. 

https://www.archdaily.com.br/br/01-42117/museu-maxxi-zaha-hadid-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://www.archdaily.com.br/br/01-42117/museu-maxxi-zaha-hadid-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
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Em meados dos anos 1970, a arquitetura dos novos museus projetados 

passou a refletir mudanças mais amplas no campo da cultura, resultado das tensões 

sociais e políticas herdadas da década de 1960: 

[...] o museu concebido como espaço separado do mundo, onde era 
possível uma contemplação estética kantianamente desinteressada 
dos problemas da vida real, era um dispositivo não só anacrônico, 
como também ideológica e politicamente tendencioso que logo se 
convertia em bastião a ser derrubado. (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014, p. 
143, tradução nossa) 

Fruto desse processo, a recém nascida Nova Museologia10 deslocou 

progressivamente a concepção tradicional de museu, calcada na tríade edifício / 

coleção / público, para uma concepção expandida, abrangendo território / patrimônio 

/ comunidade (SOTO, 2014). Especialmente no campo artístico, a diversidade de 

respostas a esse processo se refletiu em uma diversidade de conceitos artísticos e, 

consequentemente, de configurações espaciais para a arte que se produzia 

(JIMÉNEZ-BLANCO, 2014). 

De forma igualmente impactante, os novos museus passaram também a 

responder cada vez mais às demandas da indústria cultural, chegando Zein a 

afirmar que os museus da década de 80 “não são apenas museus, são – ou 

desejam ser – fatos culturais” (ZEIN, 1991, p. 31). Jiménez-Blanco destaca como a 

nova relação do museu com o público, tornado foco prioritário da instituição, 

impactou a arquitetura e as ações promovidas: 

No contexto do chamado capitalismo tardio tudo pareceu se 
transformar em outra coisa: do público formado por espectadores 
individuais, que se colocavam diante das obras de arte expostas 
como formas de perfeição plástica, e ordenadas em um espaço 
íntimo e refinado, naquilo que devia constituir uma prática edificante, 
se passaria agora à massa, um grupo humano indeterminado e 
acrítico, cuja característica fundamental era a quantitativa, que 
percorria em multidão o espaço cada vez mais surpreendente dos 
novos museus, sem deter-se em nenhuma obra concreta e sem 
aspirar a extrair dessa experiência algo além de diversão. [...] Nesse 
novo modelo, a arquitetura se convertia em um espetáculo em si 
mesma, disputando o protagonismo visual com as obras de arte 
(Maderuelo, 1990, e Foster, 2013), e tanto as coleções quanto as 

 
10 Desenvolvido a partir do final da década de 1960, o movimento da Nova Museologia foi fruto das 
mudanças e questionamentos problematizados no contexto social e cultural deste momento histórico, 
sendo mais largamente reconhecido a partir da década de 1980. Com ele, o papel dos museus foi 
ampliado como agente de democratização cultural: um instrumento de educação permanente a 
serviço de todos, e não apenas de uma elite social e intelectual; centrado não mais exclusivamente 
em suas coleções, mas em sua função social; cuja museografia precisava comunicar o conteúdo ao 
maior número de pessoas possível; e aberto ao exterior, o que significava tanto uma ampliação de 
sua divulgação, como a incorporação de atividades culturais esporádicas ou encontros (DUARTE, 
2013; JIMÉNEZ-BLANCO, 2014). 
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atividades se conceberiam como espetáculos capazes de atrair (e 
distrair) as massas. (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014, p. 166-168, tradução 
nossa) 

A arquitetura se tornava, assim, ferramenta de atração do público, seja 

através de partidos de formas externas diferenciadas e impactantes, seja através da 

assinatura de profissionais de renome internacional, por vezes correspondendo a 

soluções de pouca qualidade no espaço interno: 

No processo, se perdeu o vínculo entre o exterior e o interior: 
concentrando seu interesse na plasticidade de suas fachadas, que 
lhes configurariam sobretudo como grandes esculturas encalhadas 
no contexto urbano, o museu quase deixaria de lado a necessidade 
de adequar seus espaços internos às necessidades apresentadas 
pela exposição e conservação das peças, ou pela realização de 
atividades e a circulação do público. Chegariam, desse modo, a 
serem concebidos como contentores independentes de seu conteúdo 
– quando não em aberto conflito com ele. (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014, 
p. 179, tradução nossa) 

É preciso reconhecer que a construção de museus mais integrados ao 

entorno continuou a ser praticada. A condução viria a depender do porte do museu, 

dos recursos financeiros disponíveis, das estratégias políticas e de marketing 

envolvidas, dentre outros fatores. É assim que, ao mesmo tempo em que vemos 

surgir o Museu Guggenheim Bilbao (Bilbao, 1997, Figura 34), projetado por Frank O. 

Gehry, que não apenas impacta visualmente o entorno urbano onde se insere, mas 

também impacta a economia de toda uma cidade, colocando-a na rota turística 

internacional; também vemos surgir museus mais integrados ao entorno, como o 

Museu Suzhou (Suzhou, China, 2006, Figura 35), projetado por I. M. Pei, com foco 

regional e arquitetura em harmonia com o ambiente histórico local. 

Figura 34 – Museu Guggenheim, Bilbao. 

 

Fonte: Guggenheim Bilbao. Disponível em: https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-exterior. 
Acesso em: 21 out. 2019. 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-exterior
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Figura 35 – Museu Suzhou, Suzhou. 

 

Fonte: American Masters. Disponível em: http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/i-m-pei-image-
gallery-of-the-suzhou-museum/1570/. Acesso em: 21 out. 2019. 

Um outro reflexo das mudanças do campo cultural e museológico das 

últimas décadas do século XX, foi a progressiva diversificação e ampliação do 

programa de necessidades dos museus. Houve, por um lado, a necessidade de 

expandir os espaços para as atividades culturais e educativas da instituição (como 

áreas de acolhimento, auditórios, salas para oficinas e exposições temporárias) e 

para os setores técnicos (que abrigam as equipes que criam e executam tais 

atividades), visando atender à função social da instituição; e, por outro lado, a 

necessidade de incorporar espaços para atender às demandas de consumo e 

entretenimento da sociedade contemporânea (como lojas, cafés, restaurantes, áreas 

de convivência), às vezes extrapolando as demandas funcionais do uso 

especificamente museológico (como teatros, cinemas e escolas). 

Naturalmente, nem todos os museus hoje construídos refletem uma tal 

complexidade programática. Porém, seja em museus de pequeno porte e programas 

mais simplificados (ainda que alinhados às demandas acima expostas), seja em 

museus com uma estrutura física mais ampla e complexa, é interessante observar a 

tendência que Robert Venturi pontua: “O raio11 do ‘espaço para arte’ para o ‘espaço 

para recepção e acesso’ era de 9:1 no século 19. Atualmente, esse raio aproxima-se 

a 1:2, isto é, somente um terço do espaço disponível é utilizado para fins de 

exposição”. (VENTURI, 1988, p. 91 apud NEIVA; PERRONE, 2013, p. 94). 

Em certos casos, conformam-se verdadeiros complexos culturais, onde o 

museu se torna apenas mais um atrativo à disposição do público. Um exemplo 

 
11 A palavra “raio”, adotada pela autora, seria, ao nosso ver, melhor traduzida como “proporção”. 

http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/i-m-pei-image-gallery-of-the-suzhou-museum/1570/
http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/i-m-pei-image-gallery-of-the-suzhou-museum/1570/
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clássico é o Centro Georges Pompidou (Paris, 1977), projetado por Renzo Piano e 

Richard Rogers, e que abriga, além do Museu Nacional de Arte Moderna, diversas 

outras galerias de exposições, espaços para atividades pedagógicas, salas de 

cinema, teatro, salas de conferência, duas bibliotecas (sendo uma do museu e outra 

a Biblioteca Pública de Informações), livrarias, loja, restaurante e café, alcançando, 

em 2018, mais de 3,5 milhões de visitantes12. 

Apesar de não ser o caso do Centro Pompidou, a segregação de extensos 

programas em volumes independentes foi uma tendência bastante explorada nos 

museus ao longo do século XX. No projeto do Museu de Arte Moderna (Rio de 

Janeiro, 1953-1968), Affonso Eduardo Reidy concebeu uma arquitetura em três 

blocos interconectados, abrigando os espaços administrativos, os espaços 

expositivos e um teatro (Figura 36). O teatro, porém, foi construído apenas em 2006, 

numa adaptação do projeto de Reidy. 

Figura 36 – Planta baixa de implantação do Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/758700/classicos-da-arquitetura-
museu-de-arte-moderna-do-rio-de-janeiro-affonso-eduardo-reidy/5483c826e58ecef0ed000070-

implantacao. Acesso em: 25 fev. 2019. 

Lina Bo Bardi, no Museu de Arte de São Paulo (São Paulo, 1957-1968), 

projetou dois grandes volumes (o suspenso, abrigando as principais funções do 

museu, e o embasamento, abrigando o hall cívico, teatro e auditório), separados por 

um grande e imponente espaço público, o belvedere (Figura 37). 

 

 

 
12 Conforme o Relatório de Atividades do Centro Pompidou - 2018. Disponível em: https://bilan-
activite-2018.centrepompidou.fr/?q=content/2-art-pour-tous-sur-tout-le-territoire. Acesso em: 23 out. 
2019. 

https://www.archdaily.com.br/br/758700/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-moderna-do-rio-de-janeiro-affonso-eduardo-reidy/5483c826e58ecef0ed000070-implantacao
https://www.archdaily.com.br/br/758700/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-moderna-do-rio-de-janeiro-affonso-eduardo-reidy/5483c826e58ecef0ed000070-implantacao
https://www.archdaily.com.br/br/758700/classicos-da-arquitetura-museu-de-arte-moderna-do-rio-de-janeiro-affonso-eduardo-reidy/5483c826e58ecef0ed000070-implantacao
https://bilan-activite-2018.centrepompidou.fr/?q=content/2-art-pour-tous-sur-tout-le-territoire
https://bilan-activite-2018.centrepompidou.fr/?q=content/2-art-pour-tous-sur-tout-le-territoire
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Figura 37 – Museu de Arte de São Paulo, São Paulo. 

 

Fonte: BARDI; EYCK, 1997. 

Esse partido se desdobra hoje em exemplos ainda mais complexos e 

pulverizados, como o Getty Center (Los Angeles, 1984-1997), museu projetado por 

Richard Meier e composto por instituto de pesquisa, instituto de conservação, uma 

grande edificação de entrada (com espaços de acolhimento e loja), quatro pavilhões 

de exposição de longa duração, um pavilhão de exposições temporárias, auditório, 

restaurante, estações de parada do bonde elétrico que dá acesso ao museu, dentre 

outros usos de apoio, ocupando diversas edificações volumetricamente 

independentes entre si (Figura 38). 

Figura 38 – Mapa de visitação do Getty Center, Los Angeles. 

 

Fonte: The Getty. Disponível em: http://www.getty.edu/visit/downloads/center_overview_map.pdf. 
Acesso em: 26 out. 2019. 

http://www.getty.edu/visit/downloads/center_overview_map.pdf


58 

No que concerne aos ambientes internos, o partido da caixa opaca teve 

como principal desdobramento a configuração de ambientes expositivos como 

caixas pretas. Se as caixas opacas se apresentavam inicialmente como ambientes 

claros, onde a neutralidade do espaço (então entendida como mais adequada para a 

exposição do acervo) assumia frequentemente a cor branca (o cubo branco), com a 

evolução dos recursos tecnológicos e a intensificação do aspecto cenográfico das 

exposições (em sintonia com as demandas da sociedade de entretenimento e de 

consumo cultural), os ambientes expositivos passaram a assumir também a feição 

de espaços escuros, onde o destaque ao acervo material e imaterial do museu é 

feito através da iluminação direcionada ou de recursos audiovisuais, explorando, em 

muitos casos, múltiplos aspectos sensoriais do visitante. 

Ambas as soluções (caixa branca e caixa preta) são frequentes na 

configuração dos espaços expositivos contemporâneos, mas, muitas vezes, tem 

mais a ver com o partido museográfico adotado (que suprime ou mantém a 

iluminação geral do ambiente), do que com o partido arquitetônico da edificação. Um 

exemplo nítido desta afirmativa são duas exposições simultaneamente em cartaz em 

outubro de 2019 no Instituto Moreira Salles (São Paulo, 2017), projetado pelo 

escritório Andrade Morettin Arquitetos, que, não obstante ocupem salas de iguais 

características arquitetônicas, adotam partidos expográficos diametralmente opostos 

no que concerne à iluminação (Figura 39). 

Figura 39 – À esquerda, a exposição “J. Carlos: Originais”, na Galeria 1 do Instituto Moreira Salles, 
São Paulo. À direita, a exposição “Harun Farocki: quem é responsável?”, na Galeria 3 do mesmo 

espaço cultural. 

 

Fonte: Fotos da autora, out/2019. 

https://ims.com.br/exposicao/harun-farocki-quem-e-responsavel-ims-paulista/
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Na esfera da arquitetura, portanto, podemos destacar uma demanda 

contemporânea pela configuração de espaços que permitam transitar entre ambas 

soluções expográficas, além de todos os demais matizes possíveis. 

A versatilidade dos espaços expositivos, suas necessárias características 

ambientais para exposição das obras, e a citada complexificação do programa de 

necessidades do museu, serão, talvez, as maiores influências da museologia na 

arquitetura dos museus no início do século XXI. 

 

2.1.4. Cenário atual 

 

Há, atualmente, uma imensa variedade de museus. Há museus de arte, de 

ciências, de história; há museus com acervo físico, outros que trabalham com acervo 

exclusivamente imaterial; há museus que se dedicam a um tema bastante 

específico, outros que trabalham com o patrimônio cultural de toda uma 

comunidade; há museus que incorporam sofisticados recursos tecnológicos em suas 

exposições, outros que apostam na interação direta do visitante com a obra; há 

aqueles integrados em amplos complexos culturais, e aqueles com atuação mais 

restrita ao seu acervo. Já em 1991, Montaner afirmava que: 

Não existe uma só ideia ou prática de museu. Entre os grandes 
museus e os museus locais, entre os museus urbanos e aqueles 
integrados na paisagem, entre os museus de arte e os tecnológicos, 
há enormes abismos. (MONTANER, 1991, p. 34) 

Como não poderia deixar de ser, tal variação se reflete na estrutura física da 

sede dessas instituições. Algumas soluções projetuais podem atender melhor a 

determinados perfis de museus, o que, ao menos em parte, explica a grande 

diversidade de partidos arquitetônicos desenvolvidos nas últimas décadas para este 

tipo de uso, com distintas complexidades. As plantas baixas variam entre as 

tradicionais salas individuais, sequenciadas e intercomunicantes e os amplos 

ambientes de planta livre, passando por toda uma gama de variações intermediárias 

possíveis; os envoltórios podem se apresentar ora como caixas opacas, no partido 

do cubo branco ou da caixa preta (ou ambos, a depender da expografia do 

momento), ora como espaços transparentes e diáfanos, ainda que cada vez menos 

nos ambientes onde o acervo é exposto; a arquitetura das sedes pode se inserir no 

entorno como um ícone de destaque, ou de forma discreta e harmônica (sem falar 

nos museus diluídos no território e na paisagem, ou aqueles exclusivamente virtuais, 
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que já saem do campo da arquitetura); o programa, de maior ou menor 

complexidade a depender do caso, pode se distribuir em uma série de edificações, 

ou se concentrar em um único volume construído. 

Ao se tratar da adaptação de edificações preexistentes para o uso 

museológico, contudo, especialmente quando bens culturais arquitetônicos, as 

características do ambiente construído não são apenas fruto de decisões projetuais, 

mas constituem também uma condição prévia com a qual deve-se lidar. Resta aos 

projetistas e comitentes decidir como se posicionar frente à preexistência: se 

encontrará um museu de perfil adequado à arquitetura do bem cultural? Se 

restringirão as demandas programáticas de uma instituição idealizada para o local, 

ainda que isso possa comprometer o desempenho do museu? Ou mesmo, se 

desconsiderarão as peculiaridades inerentes a essa arquitetura para tornar viável a 

implantação do museu, buscando as características espaciais acima exemplificadas 

nos projetos de novas sedes? 

A necessidade de conciliar a tipologia arquitetônica e o discurso 

museológico nas adaptações de preexistências é destacada por Montaner: 

A confrontação entre tipologia arquitetônica e conteúdo expositivo 
pode levar a várias considerações. Por exemplo, um antigo palácio 
de dois pavimentos, com seu núcleo central de escadas e a rígida 
sequência perimetral de grandes salas, é semelhante a uma 
estrutura de espaço labiríntica e compartimentada. Se esse edifício 
for convertido em museu ou sala de exposições, somente funcionará 
adequadamente caso o discurso expositivo seja composto de várias 
partes autônomas – por exemplo, diferentes artistas; mas, no caso 
de uma montagem de uma exposição ou museu baseados em um 
único, definido e potente discurso, o espaço deverá ser forçado em 
excesso para que funcione como um todo unitário e contínuo. É 
óbvio que os espaços de estrutura labiríntica ou fragmentada se 
adaptam a exposições formadas por diferentes partes, e as outras 
soluções – linear, em torno de um grande espaço, de planta livre – se 
ajustam melhor a exposições de um único discurso predominante. 
(MONTANER, 1991, p. 37) 

Guimaraens vai além, e destaca como a própria arquitetura preexistente, 

quando bem cultural, precisa ser considerada como parte do acervo: “No que diz 

respeito aos princípios fundamentais que conceituam o patrimônio construído, o 

caráter identitário e os elementos arquitetônicos dos edifícios seriam, em essência, 

as peças museológicas a serem consideradas em primeiro lugar.” (GUIMARAENS, 

2007, p. 5) 

Apesar de parecer fácil identificar qual a condução mais adequada dentre as 

opções acima, fato é que há, invariavelmente, uma série de fatores externos à opção 
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projetual arquitetônica, e mesmo à configuração museológica da instituição, que 

acabam por ter maior peso nas definições de implantação de um museu. São fatores 

nas esferas política, econômica, social, ambiental, dentre outros, que, muitas vezes, 

se apresentam como determinantes, e não susceptíveis a mudanças por demandas 

específicas da arquitetura ou da museologia. 

 

2.2. A adaptação de bens culturais para novos usos 

 

No âmbito das intervenções sobre o patrimônio arquitetônico, com 

frequência é necessário se estabelecer novo uso para uma edificação, seja porque 

aquele original que motivou sua construção não mais existe ou se transferiu para 

outro local, seja porque a edificação não atende às demandas atuais do uso original, 

por sua tipologia, dimensões, localização ou mesmo estado de integridade física. 

A importância do uso para a obra arquitetônica é amplamente reconhecida, 

constando em trabalhos de autores tão antigos quanto Vitruvius, que, em seus Dez 

Livros sobre a Arquitetura (POLIÓN, 1787), ressalta no Livro Primeiro que os 

edifícios devem ser construídos considerando sua firmeza (firmitas), utilidade 

(utilitas) e beleza (venustas). Ainda que uma edificação possa se revestir de forte 

função simbólica ou artística para determinada comunidade (como um templo 

religioso, por exemplo), dificilmente deixa de existir uma demanda concreta de uso 

relacionada a esta função (como a reunião de fiéis para rezar ou ouvir a pregação, 

seguindo o mesmo exemplo). Neste sentido, a arquitetura das edificações é 

condicionada pelas demandas de uso de forma mais ou menos preponderante e as 

atende de forma mais ou menos eficaz conforme diversas variantes, como o tipo de 

uso em questão, a influência dos estilos vigentes ou a competência técnica do 

projetista. 

Constatar a importância do uso para a obra arquitetônica, contudo, não 

implica em afirmar que esta é ou que esta deve ser a única ou a principal 

preocupação na concepção de um projeto. Na citada tríade vitruviana (para manter o 

mesmo autor referenciado), observa-se que a utilidade está ao lado da firmeza e da 

beleza. Ao se intervir em uma obra arquitetônica preexistente, dotada de especial 

valor artístico e histórico e reconhecida como patrimônio cultural, o uso deve ser um 

importante elemento a ser considerado, mas certamente não o único, nem tampouco 

o principal. Com algumas pequenas variações, é este o entendimento que permeia o 
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trabalho dos principais autores que se dedicaram aos estudos e teorias aplicadas ao 

patrimônio arquitetônico nos últimos dois séculos, conforme poderemos observar a 

seguir. 

 

2.2.1. Até o século XVIII 

 

A necessidade de estabelecimento de novos usos para antigas edificações, 

bem como de adaptações físicas para novos usos, ou para novas demandas do 

mesmo uso, acompanha o homem ocidental ao longo de sua história. Até o século 

XVIII, entretanto, as modificações necessárias nesses casos eram balizadas 

fundamentalmente por questões de ordem prática (como a otimização de recursos 

financeiros e construtivos), bem como pela atualização estética das edificações, 

conforme o estilo vigente. Neste sentido, o Panteão de Roma tornou-se igreja 

católica no século VII, e o Coliseu teve seus arcos fechados para abrigar habitações, 

depósitos e oficinas no século XI, para citar dois exemplos conhecidos (CHOAY, 

2001, p. 35). 

A admiração da excepcionalidade artística e técnica das obras da 

Antiguidade na Europa Renascentista (séc. XIV a XVI) não garantiu a preservação 

material deste patrimônio arquitetônico. O simples registro iconográfico bastava, não 

se tinha ainda o entendimento que o exemplar físico, concreto, precisava ser 

conservado em sua integridade. Assim, estudava-se, eventualmente removiam-se 

partes para compor novas obras (prática então vista como uma forma de 

preservação), invariavelmente reutilizavam-nas como fonte de material de 

construção (CHOAY, 2001). Em consequência, as adaptações usualmente 

resultavam em reconfigurações na forma e na ambiência dos edifícios antigos. 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a presença real da obra arquitetônica de 

importância histórica ou excepcionalidade artística passou a ser progressivamente 

valorizada na concepção de preservação dos monumentos históricos. No cenário 

europeu destes séculos, os efeitos da Reforma Anglicana na Inglaterra, do 

Iluminismo, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, foram diretamente 

responsáveis pela consolidação e valorização do monumento histórico, e, 

consequentemente, de novas formas de conduzir as intervenções sobre o patrimônio 

arquitetônico existente (CHOAY, 2001). 
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A atribuição de valor diferenciado às edificações construídas em séculos 

anteriores, em decorrência da sua expressão artística ou importância histórica, 

passou a influenciar concretamente as intervenções sobre essas edificações a partir 

do século XIX: 

As ações em obras de épocas precedentes tornaram-se efetivamente 
preservação de bens culturais quando se afastaram dos atos ditados 
por razões pragmáticas – abandono, destruição, reformas, 
reconstruções, transformações feitas, em geral, por questões de uso, 
que predominaram para quaisquer obras até a segunda metade do 
século XVIII – e assumiram conotação fundamentalmente cultural. 
Passou-se a ter distanciamento crítico em relação ao passado e 
procurou-se perpetuar os testemunhos reconhecidos como de 
interesse para a cultura para que servissem de suporte do 
conhecimento e da memória coletiva, valorizando seus aspectos 
documentais, formais, memoriais e simbólicos. (KÜHL, 2008, p. 206) 

Assim, é no século XIX que a Restauração se institui como disciplina, sendo 

palco das primeiras teorias e discussões acerca da melhor forma de recuperar ou 

adaptar obras arquitetônicas do passado, em um movimento a partir de então 

continuamente expandido, aprofundado e jamais unânime. Desde então, a 

importância do uso e o reuso do patrimônio arquitetônico foram abordados de forma 

mais ou menos incisiva por seus principais teóricos, e assumiram papel ora maior, 

ora menor, nas intervenções restaurativas. 

 

2.2.2. À luz das teorias da restauração 

 

O século XIX, no âmbito da disciplina da Restauração, foi marcado pela 

contraposição de duas principais linhas de atuação na Europa: uma intervencionista, 

tendo o arquiteto francês Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc como seu principal 

expoente; e outra antiintervencionista, cujo defensor mais conhecido foi o escritor 

inglês John Ruskin. 

O arquiteto francês Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), para além 

de uma larga experiência em projetos de intervenção sobre os monumentos 

arquitetônicos e em seus canteiros de obras, é, certamente, um dos teóricos de 

maior projeção no campo disciplinar da restauração no século XIX, sendo sua 

influência sentida muito além dos limites geográficos da França. 

Autor de diversos escritos, tem no verbete Restauração do Dictionnaire 

Raisonné de l’Architecture Française du XIe au XVIe Siècle, publicado entre 1854 e 

1868, um de seus textos mais conhecidos sobre o tema. Nele, apresenta sua visão 
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da restauração, onde se destaca a defesa da unidade de estilo na obra 

arquitetônica, calcada no profundo conhecimento da edificação e dos estilos 

arquitetônicos. Para alcançar esta unidade, contudo, ainda que em teoria 

preconizasse o respeito pelas diferentes fases da obra e a identificação das adições 

sofridas, Beatriz Kühl alerta que ele exerceu, na prática, ações de reconstrução em 

estilo, seja para completamentos, seja para “correções” do que interpretava como 

equivocado ou imperfeito – sendo, assim, relacionado ao chamado Restauro 

Estilístico (KÜHL, 2000, p. 18-19). 

Viollet-le-Duc possuía especial apreço pela arquitetura gótica, da qual 

admirava a engenhosidade de seus elementos estruturais e a honestidade com que 

estes compunham a estética das edificações, propriedades que, ao seu ver, 

deveriam estar presentes nas novas arquiteturas (VIOLLET-LE-DUC, 1994). Indo 

mais além, reconhecia a importância de atender satisfatoriamente ao programa de 

necessidades demandado pelo uso: 

É necessário ser verdadeiros em relação ao programa e verdadeiros 
em relação aos procedimentos. Ser verdadeiros em relação ao 
programa, significa satisfazer exatamente, escrupulosamente, as 
condições impostas por uma necessidade. (VIOLLET-LE-DUC, 1994, 
p. 39) 

Por esta visão, Odete Dourado, na apresentação da tradução feita pela 

mesma do verbete Restauração, pontua como Viollet-le-Duc pode ser visto como 

precursor do Movimento Moderno e do funcionalismo na arquitetura: 

E no entanto, Viollet-le-Duc é um dos primeiros a preconizar uma 
posição de oposição ao ornamento, defendendo veementemente a 
estrita vinculação da forma à função, da forma à estrutura, da forma 
ao programa, o que faz dele o ponto de inflexão entre o historicismo 
eclético por ele criticado e as correntes funcionalistas do nosso 
século. (DOURADO, 1994, p. 4) 

Em consonância com esta visão, na intervenção sobre as preexistências 

Viollet-le-Duc reconhece de forma clara a importância de adaptar o edifício ao uso. 

Relata, inclusive, críticas sofridas pelos arquitetos em tais adaptações, por 

profissionais com visão mais conservadora: 

Uma vez que todos os edifícios nos quais se empreende uma 
restauração têm uma destinação, são designados para uma função, 
não se pode negligenciar esse lado prático para se encerrar 
totalmente no papel de restaurador de antigas disposições fora de 
uso. Proveniente das mãos do arquiteto, o edifício não deve ser 
menos cômodo do que era antes da restauração. Com bastante 
frequência os arqueólogos especulativos não levam em conta essas 
necessidades e culpam veementemente o arquiteto de ter cedido às 
necessidades do presente, como se o monumento que lhe é confiado 
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fosse seu, e como se ele não tivesse que cumprir os programas que 
lhe são dados. (VIOLLET-LE-DUC, 2000, p. 64) 

Entretanto, em sintonia com sua visão restaurativa, defende que o arquiteto, 

ao empreender uma tal adaptação, deveria se colocar no lugar do autor original do 

projeto, e pensar como ele resolveria o programa em questão. Além disso, 

acreditava que a arquitetura medieval com a qual trabalhava era de tal forma 

flexível, que poderia abarcar qualquer programa sem maiores impactos.  

Mas nessas circunstâncias, que se apresentam habitualmente, é que 
a sagacidade do arquiteto se deve exercer. Ele tem sempre as 
facilidades de conciliar seu papel de restaurador com o de artista 
encarregado de satisfazer as necessidades imprevistas. Ademais, o 
melhor meio para conservar um edifício é encontrar para ele uma 
destinação, e satisfazer tão bem todas as necessidades que exige 
essa destinação, que não haja modo de fazer modificações. 
(VIOLLET-LE-DUC, 2000, p. 64-65) 

Para além da adaptação a novos usos, Viollet-le-Duc pontuou também a 

necessidade de adaptar a edificação a tecnologias mais recentes, em prol da saúde 

ou melhor conforto para seus usuários. Neste caso, ao adicionar um novo elemento, 

segundo esse autor não se deveria: 

[...] tentar dissimular esse novo membro, pois os mestres antigos, 
longe de dissimular uma necessidade, buscavam, ao contrário, 
revesti-la da forma que a ela conviesse, fazendo dessa própria 
necessidade material um motivo de decoração. (VIOLLET-LE-DUC, 
2000, p. 66) 

No relatório do Projeto de restauração de Notre-Dame de Paris, escrito em 

1843 por Viollet-le-Duc e Lassus (autores do projeto), destaca-se, ainda, como o 

uso, ao seu ver, influencia o próprio partido de intervenção. Frente ao trabalho 

conservativo dos arqueólogos e defensores da conservação, expõe: 

Compreendemos o rigor desses princípios, e os aceitamos 
completamente, mas somente desde que se trate de uma ruína 
curiosa, sem destino e sem utilidade atual. 

Pois eles nos parecem muito exagerados na restauração de um 
edifício cuja utilidade ainda é real, tão incontestável hoje, como no 
dia em que foi concluído; [...]. Neste caso, é necessário não somente 
que o artista se detenha a sustentar, consolidar e conservar, mas 
que ele faça ainda todos os esforços para devolver ao edifício, por 
meio de restaurações prudentes, a riqueza e o brilho dos quais foi 
despojado. É assim que ele poderá conservar, para a posteridade, a 
unidade de aspecto e o interesse dos detalhes do monumento o qual 
lhe tenha sido confiado. (VIOLLET-LE-DUC, 2014, p. 54) 

Contemporâneo a Viollet-le-Duc, John Ruskin (1819-1900) pode ser 

considerado o principal teórico da preservação na Inglaterra do século XIX, tendo 
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seu livro As Sete Lâmpadas da Arquitetura, publicado em 1849, alicerçado o 

Movimento Anti-Restauração na Inglaterra da segunda metade do século XIX. 

No capítulo A Lâmpada da Memória, Ruskin faz um paralelo entre a 

trajetória das obras construídas e o ciclo da vida, no qual há um início (a 

construção), um meio (que pode se prolongar por muitos séculos) e um fim (a ruína, 

testemunho quase sagrado desta história). O tempo de existência da obra é 

valorizado, a idade lhe atribui valor. Neste sentido, defende a manutenção constante 

dos edifícios para lhes preservar em bom estado, sendo terminantemente contra a 

restauração, que é vista mais propriamente como destruição (RUSKIN, 2008). 

Nesta obra, Ruskin não aborda especificamente o reuso de edificações 

antigas, ainda que chegue a pontuar que estas não devem ser “para o deleite 

presente, nem para o uso presente apenas” (RUSKIN, 2008, p. 67). As eventuais 

mudanças na arquitetura da edificação são aceitas apenas se em prol de sua 

manutenção: 

[...] apoie-o com escoras de madeira onde ele desabar; não se 
importe com a má aparência dos reforços: é melhor uma muleta do 
que um membro perdido; e faça-o com ternura, e com reverência, e 
continuamente, e muitas gerações ainda nascerão e desaparecerão 
sob sua sombra. (RUSKIN, 2008, p. 82) 

Nas últimas décadas do século XIX, se delineou um caminho do meio entre 

as visões polarizadas de Ruskin e Viollet-le-Duc. Em Os Restauradores, conferência 

ministrada na Exposição de Turim, em 7 de junho de 1884, o arquiteto italiano 

Camillo Boito (1836-1914) apresentou sua formulação teórica para as ações de 

restauração, fruto da efervescência intelectual europeia com influências de Viollet-le-

Duc, John Ruskin, William Morris, e outros profissionais atuantes na restauração 

voltada para a arqueologia. 

Neste texto, Boito apresenta sete princípios fundamentais para nortear as 

intervenções sobre o patrimônio arquitetônico, muitos ainda considerados 

pertinentes e praticados nos dias atuais, como a distinção entre as partes 

restauradas e originais (tanto usando materiais diferentes, quanto simplificando as 

soluções estéticas, sem destoar do conjunto), e o respeito à pátina e às adições de 

épocas distintas. Ele se opõe, ainda, à restauração estilística, e defende que as 

intervenções e acréscimos, reduzidos ao mínimo necessário, tenham as 

características do seu tempo (BOITO, 2002). 
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Em 1893, Boito publicou o livro Questioni pratiche di belle arti, onde, no 

capítulo I restauri in architettura, reitera os princípios anteriormente enunciados e 

traz alguns exemplos concretos para ilustrar sua aplicação – ou, mais precisamente, 

suas dificuldades de aplicação. Aqui, ele propõe a separação da restauração em três 

vertentes, conforme a preponderância de distintos valores: o chamado restauro 

arqueológico (atinente aos bens da Antiguidade), onde prevalece a importância 

histórica documental; o restauro pictórico (voltado aos bens do período medieval), 

onde se destaca o aspecto pitoresco; e o restauro arquitetônico (para as obras do 

Renascimento em diante), onde é a beleza arquitetônica que assume maior 

importância (BOITO, 1893). 

Em nenhum dos dois textos, Boito aborda especificamente o reuso do 

patrimônio arquitetônico. Inclusive, é válido observar como, ao falar sobre a 

complexidade do trabalho de restauração e abordar a contraposição de aspectos 

aos quais o restaurador precisa se ater, ele não faz menção ao uso: 

Restaurar é um trabalho árduo, que consome o cérebro, e que não 
deixa nunca a alma em paz. A grande empreitada é composta por 
infinitas coisas pequenas, as quais, a longo prazo, oprimem; e é 
necessário manter um preciso equilíbrio entre as exigências 
arqueológicas e as pictóricas, entre aquelas da estática e aquelas da 
estética. Um tal equilíbrio, contudo, frequentemente se torna 
realmente impossível. Convém escolher: ou pender para um lado, ou 
para o outro. (BOITO, 1893, p. 18-19, grifo nosso, tradução nossa) 

A forma de intervenção mais permissiva que descreve para o chamado 

“restauro arquitetônico” (em contraposição às outras duas categorias) nos induz a 

acreditar que, para tais obras, as adaptações em decorrência do uso seriam mais 

facilmente incorporadas. Por estarem mais íntegras e serem consideradas de menor 

valor arqueológico e histórico, ele admite a sinalização mais simples dos 

refazimentos, mas não deixa de recomendar que se evitem, de forma geral, 

completamentos e renovações, em sintonia, em última instância, com os princípios 

gerais que postula (BOITO, 1893). Apesar disso, conforme ressalta Beatriz Kühl, 

essa maior flexibilidade não implica na preponderância do valor de uso sobre os 

demais:  

Em parte alguma de seus escritos Boito afirma, como divulgam 
erroneamente alguns, que, pelo fato de as obras mais recentes ainda 
estarem em uso, esse quesito deva prevalecer para guiar a 
intervenção; o uso, para Boito, não é critério para a intervenção e 
nem sequer é mencionado quando analisa a restauração 
arquitetônica. (KÜHL, 2008, p. 98) 
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Neste primeiro século da Restauração enquanto disciplina, é possível 

depreender que a mudança de postura nas intervenções sobre o patrimônio 

arquitetônico, inclusive no que concerne a adaptação das edificações antigas a 

novos usos, foi lenta e pontual. A produção intelectual dos principais teóricos 

contraposta à prática, vista tanto sob o olhar destes autores, quanto de autores 

contemporâneos como Françoise Choay e Beatriz Kühl, evidencia que, não obstante 

sejam levantados princípios mais restritivos ou criteriosos de intervenção, visando 

preservar o valor histórico e também artístico das obras, a execução dos serviços 

em larga escala não seguia estritamente esses princípios. 

Logo no início do século XX, em 1903, o historiador da arte austríaco Alois 

Riegl (1858-1905) publicou o livro O culto moderno dos monumentos, no âmbito de 

seus esforços para organizar a tutela e a conservação dos bens históricos na 

Áustria. Riegl fora nomeado presidente da Comissão de Monumentos Históricos da 

Áustria, e suas reflexões tinham como objetivo subsidiar o trabalho prático a ser 

desenvolvido. O alcance de suas ideias, contudo, resultaria muito mais amplo. 

No livro, é apresentada uma classificação de valores presentes nos 

monumentos, a serem conhecidos e ponderados nas intervenções a serem neles 

realizados, em prol da desejada preservação. Os valores são classificados em dois 

grandes grupos: os de memória (subdivididos em valor de antiguidade, valor 

histórico e valor volível de memória) e os de atualidade (valor de uso, valor de 

novidade e valor de arte relativo). 

Riegl reconhece a importância do uso, e defende a manutenção do valor 

utilitário dos monumentos em geral, ressaltando que este deve se sobrepor ao valor 

de antiguidade em certos casos, inclusive quando necessário para preservar o bem-

estar físico das pessoas. 

Quem gostaria de ver, por exemplo, a cúpula de São Pedro em 
Roma sem o movimento dos visitantes e o acompanhamento do 
culto? Mesmo entre os adeptos mais radicais do culto de 
antiguidade, a visão das ruínas de uma igreja em uma rua 
movimentada ou os restos de uma residência incendiada por um raio, 
ainda que indiquem uma construção de vários séculos atrás, 
provocaria mais incômodo do que prazer. Trata-se de obras que 
estamos acostumados a ver em plena utilização pelos homens, e a 
falta desse uso, que nos é familiar, incomoda-nos, por apresentar os 
efeitos de uma destruição violenta, intolerável mesmo para o culto de 
antiguidade. [...] Somente as obras sem utilidade podem ser 
observadas e apreciadas segundo o valor de antiguidade, ao passo 
que diante de uma obra útil nos sentiremos mais ou menos 
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impedidos e incomodados se esse tipo de obra não apresentar o 
valor atual esperado. (RIEGL, 2014, p. 68) 

A prevalência de um ou outro valor, segundo ele, deve estar relacionada à 

época na qual a obra foi edificada: 

Se, então, para o valor de antiguidade, o uso prático e contínuo de 
um monumento é seu significado mais importante e, muitas vezes, 
indispensável, a possibilidade de um conflito entre tal valor e o valor 
utilitário, que pareceria inevitável, encontra-se agora bastante 
reduzida. Nas obras da Antiguidade e da Alta Idade Média, 
relativamente raras entre nós, esse tipo de conflito não é fácil de 
aparecer, pois, salvo em casos excepcionais, elas estão há muito 
tempo fora do uso prático. Com relação às obras do início da Idade 
Moderna, ao contrário, o culto do valor de antiguidade deve 
facilmente fazer à conservação concessões, razoáveis do seu ponto 
de vista, que possibilitem sua almejada aptidão para a circulação e 
manipulação humanas. A possibilidade de um conflito entre os 
valores utilitários e de antiguidade surge em monumentos que se 
encontram no limite entre o valor utilitário e não utilitário, datados do 
fim da Idade Média até o início da Idade Moderna e, nesses casos, a 
vitória estará do lado do valor cujas exigências sejam apoiadas pelos 
demais valores. (RIEGL, 2014, p. 69) 

Apesar de abordar largamente o papel do uso nos monumentos, a 

percepção de seus limites na proposição de novos usos para o patrimônio 

arquitetônico existente precisa ser apreendida a partir desta diretriz, não havendo, 

nesta publicação, aprofundamentos específicos sobre o reuso. 

Ampliando o espectro da preservação, a valorização do patrimônio urbano 

teve no engenheiro italiano Gustavo Giovannoni (1873-1947) um de seus primeiros 

defensores. Giovannoni teve atuação de destaque na Itália do início do século XX, 

tanto no campo acadêmico, quanto na prática profissional, tendo suas ideias 

alcançado projeção internacional. 

Conforme pontua Beatriz Kühl, Giovannoni 

entendia a cidade como um organismo complexo, a ser trabalhado 
em sua inteireza, abordando a relação entre cidade existente, novas 
áreas de expansão e zonas de interesse para a preservação de 
maneira articulada, e não como mera oposição. (KÜHL, 2013, p. 21) 

Trazendo para o âmbito urbano as questões relacionadas ao uso e o reuso, 

no artigo Velhas cidades e nova construção urbana, publicado na revista Nuova 

Antologia em 1913, Giovannoni explicita o conflito evidente entre as antigas cidades 

e as demandas da vida contemporânea: 

Os inovadores dizem: as cidades não são museus ou arquivos, mas 
são feitas para serem vividas da melhor forma possível e nós não 
podemos comprometer o desenvolvimento delas e parar o caminho 
da civilização, fechando a vida nova dentro de ruas estreitas e tristes, 
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apenas por um equivocado respeito fetichista em relação ao 
passado. As nossas exigências são completamente diversas 
daquelas dos nossos antepassados; e, a essas, nós não podemos 
mais nos adaptar – da mesma forma que não saberíamos mais usar 
os seus vestidos, pitorescos, mas incômodos. [...] Respondem os 
conservadores: a vida não pode ser movida somente por um conceito 
material utilitário, sem um ideal, sem uma busca de beleza; menos 
ainda do que a vida de um indivíduo, pode ser tal a vida coletiva das 
cidades, que deve conter em si os elementos de educação moral e 
estética e que não pode prescindir da tradição na qual se encontra 
boa parte da glória nacional. (GIOVANNONI, 2013a, p. 95-96) 

Diante de demandas válidas em ambos os pontos de vista, Giovannoni 

busca encontrar uma solução intermediária. Ao seu ver, os centros antigos podem 

atender às unidades de vida cotidiana da população, desde que não se implantem 

ali usos incompatíveis com sua morfologia (KÜHL, 2013). 

No artigo O desbastamento de construções nos velhos centros – o bairro do 

Renascimento em Roma, também publicado na revista Nuova Antologia em 1913, 

Giovannoni reconhece, por exemplo, a necessidade de promover intervenções 

concretas em alguns centros antigos, em prol de melhor saneamento, circulação ou 

segurança, ainda que reforce a necessidade de levar em consideração as 

peculiaridades do tecido sobre o qual se atua, sob pena de falhar seja sob aspectos 

históricos e artísticos, seja sob aspectos econômicos, sociais e mesmo da 

“sistematização moderna” que se deseja implantar. Neste sentido, defende a 

concepção de intervenções microcirúrgicas, que consideram as peculiaridades de 

cada segmento do tecido urbano, admitindo, por exemplo, percursos sinuosos e de 

larguras variáveis, identificando pontualmente as edificações que inevitavelmente 

precisarão ser demolidas, ou atentando-se à harmonia de porte, volume e estilo das 

novas edificações inseridas (KÜHL, 2013). Em outras palavras, compreende a 

necessidade das adaptações de sítios urbanos antigos às novas demandas de uso, 

e procura apresentar parâmetros para viabilizar tais adaptações sem corromper seu 

valor histórico ou artístico. 

Já no verbete Restauro dos monumentos, escrito para a Enciclopédia 

Italiana em 1936 e com grande difusão internacional, Giovannoni adentra o tema da 

preservação do patrimônio arquitetônico, alinhado com o pensamento de Camillo 

Boito. Neste texto, faz distinção entre a restauração aplicada aos monumentos 

“mortos” (sem uso prático cotidiano) e aos monumentos “vivos” (com funções ativas): 

Esses critérios devem ser mais bem esclarecidos com algumas 
distinções. Uma é aquela entre monumentos mortos e monumentos 
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vivos, sendo os primeiros afastados da arte e da civilização 
modernas, respondendo, os segundos, a um conceito e a uma 
destinação que ainda subsiste. Estão entre os primeiros os 
monumentos da Antiguidade, para os quais se deve ordinariamente 
excluir uma utilização prática e uma transformação do estado de 
ruína com o acréscimo apenas de obras essenciais. Entre os 
segundos, há os palácios e igrejas, para os quais pode parecer 
oportuno do ponto de vista prático e, com frequência, também ideal, 
reconduzi-los a uma função concreta não muito distante da primitiva, 
de modo que o problema da repristinação, mesmo circundado de 
toda garantia, volta a apresentar-se. (GIOVANNONI, 2013b, p. 196) 

Finaliza o artigo resgatando pontos consolidados na Carta Italiana de 

Restauração de 1932, da qual foi um dos principais autores, dos quais se destaca, 

pela relação direta com o tema do reuso, a orientação de 

Que nos monumentos denominados vivos, sejam admitidas apenas 
utilizações não afastadas das destinações primitivas, de modo a não 
produzir, nas adaptações necessárias, alterações essenciais no 
edifício. (GIOVANNONI, 2013b, p. 199) 

Em meados do século XX, reflexões de diferentes autores no cenário italiano 

convergiram no chamado Restauro Crítico, que veio a influenciar fortemente a 

atuação sobre o patrimônio arquitetônico em diversos países. Um dos teóricos mais 

conhecidos desta vertente foi o italiano Cesare Brandi (1906-1988), crítico com foco 

na história da arte formado em direito e em letras, e que, com grande experiência 

acumulada na direção do Instituto Central de Restauro, em Roma, publicou o livro 

Teoria da Restauração, em 1963. 

Um dos principais pressupostos de Brandi é que a restauração é aplicável 

exclusivamente às obras de arte. Este é um ponto de partida fundamental, e é com 

este olhar que ele aborda, logo no primeiro capítulo de seu livro, o tema da função: 

Mas, quando se tratar, ao contrário, de obra de arte, mesmo se entre 
as obras de arte haja algumas que possuam estruturalmente um 
objetivo funcional, como as obras de arquitetura e, em geral, os 
objetos da chamada arte aplicada, claro estará que o 
restabelecimento da funcionalidade, se entrar na intervenção de 
restauro, representará, definitivamente, só um lado secundário ou 
concomitante, e jamais o primário e fundamental que se refere à obra 
de arte como obra de arte. (BRANDI, 2004 p. 26, grifo nosso) 

Reconhecendo na obra de arte as instâncias estética (artisticidade) e 

histórica, ele ainda complementa sobre a utilidade: 

Como se vê, não é sequer necessário acrescentar a instância da 
utilidade, que, definitivamente, é a única formulada para os outros 
produtos humanos, porque essa utilidade, mesmo se presente, tal 
como na arquitetura, não poderá ser levada em consideração de 
forma isolada para a obra de arte, mas tão só com base na 
consistência física e nas duas instâncias fundamentais, a partir das 
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quais se estrutura a obra de arte na recepção que a consciência faz 
dela. (BRANDI, 2004, p. 30) 

Para Brandi, a consistência física da obra é onde se manifesta sua imagem 

artística e, neste sentido, qualquer intervenção sobre sua matéria deve privilegiar a 

instância estética. Para a obra de arte fragmentada, mas cuja unidade potencial seja 

passível de recuperação, recomenda a distinguibilidade das novas integrações, 

atentando-se para a harmonia da unidade que se deseja recuperar. Por outro lado, 

admite maior liberdade na atuação sobre a matéria, enquanto tiver pouca ou 

nenhuma influência sob o aspecto da imagem da obra de arte (BRANDI, 2004). 

Por estes princípios, conclui-se que, para Brandi, a adaptação de edificações 

antigas percebidas como obras de arte (e para as quais, portanto, se aplica a 

restauração), visando melhor adequá-las a novos usos ou a necessidades 

contemporâneas de usos preexistentes, somente é aceitável se não interferir na 

instância estética de sua imagem artística. Neste caso, configura-se a natural 

estratificação da obra, para a qual afirma que “Do ponto de vista histórico a adição 

sofrida por uma obra de arte é um novo testemunho do fazer humano e, portanto, da 

história [...]” (BRANDI, 2004, p. 71). 

Sem diminuir a importância de Brandi no percurso das teorias da 

restauração, e interpretando-o à luz do momento histórico e da localização 

geográfica na qual escrevia, suas considerações acerca da função no patrimônio 

arquitetônico vêm sendo questionadas por autores mais recentes: 

Na introdução da Teoria, Brandi destaca a diferença entre a 
intervenção efetuada em um objeto industrial e aquela realizada em 
uma obra de arte: para o primeiro, a restituição da função é 
prioritária; para a segunda, a funcionalidade deve ser considerada 
secundária, ainda que se trate de arquitetura. Com as devidas 
precauções, este axioma pode em parte ser superado, já tendo sido 
demonstrado há muito tempo que a atribuição de um uso compatível 
com o edifício histórico restaurado é certamente uma das premissas 
irrenunciáveis para garantir sua conservação. (LAGUNES, 2011, p. 
26, tradução nossa) 

E, na sequência, ressalta: 

Naturalmente, isso não quer dizer que a restituição da função se 
converte no único motor da intervenção: muitos excessos foram e 
seguem sendo cometidos ao procurar forçar os edifícios históricos a 
desempenhar tarefas que sua natureza e constituição especiais os 
impede de acolher. (LAGUNES, 2011, p. 26, tradução nossa) 

Ao nosso ver, a questão reside essencialmente na aplicabilidade da 

restauração, conforme vista por Brandi. Podemos concordar, como ele defende, que 
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para algumas edificações excepcionais, que certamente galgam o posto de obras de 

arte, os parâmetros de intervenção precisam ser mais restritivos – e, neste sentido, 

adaptações ao novo uso precisam ser limitadas, estando em segundo plano. Mas 

estes casos são pontuais, talvez restritos ao que Roberto Pane (1897-1987) 

chamava de “poesia arquitetônica” (PANE, 1959). No entanto, mesmo edificações 

não excepcionais do ponto de vista artístico, mas representativas por sua 

arquitetura, história, simbologia ou mesmo pela composição do tecido urbano 

histórico (a “literatura arquitetônica” de Pane), podem necessitar de critérios 

diferenciados de intervenção, sendo comumente incluídas no escopo das 

restaurações. Nestes casos, entendemos que a teoria brandiana se apresenta 

excessivamente limitadora, e, em última instância, inadequada – mais por não ter 

sido concebida para tais situações, do que por falta de coerência interna. 

O arquiteto italiano Renato Bonelli (1911-2004), outro expoente do Restauro 

Crítico contemporâneo a Cesare Brandi, não obstante partidário da prevalência do 

aspecto artístico na restauração, já apresentava também em 1963 uma visão 

diferente, mais articuladora, por assim dizer, da obra arquitetônica com a vida 

contemporânea, no que concerne ao uso: 

O princípio fundamental do restauro, base constante das doutrinas 
que se sucederam no desenrolar do século XIX, é aquele de restituir 
a obra arquitetônica ao seu mundo historicamente constituído, 
recolocando-a idealmente no ambiente onde foi construída e 
considerando a relação com a cultura e o gosto do seu tempo; e, 
contemporaneamente, aquele de atuar sobre a obra para torná-la 
novamente viva e atual, como parte válida e integrante do mundo 
moderno. (BONELLI, 1995, p. 27, grifo nosso, tradução nossa) 

Bonelli acaba por reconhecer a necessidade de considerar o uso e as 

funções nas intervenções restaurativas sobre o patrimônio urbano, bem como 

aspectos de natureza econômica e social, admitindo critérios diferenciados de 

atuação em relação ao restauro arquitetônico (BONELLI, 1995). 

 

2.2.3. Na atualidade 

 

A análise do reuso na prática atual da restauração esbarra em uma 

importante dificuldade, inerente à análise de qualquer fenômeno contemporâneo: 

conceitos que concretamente vêm subsidiando a prática (ou, mais exatamente, as 

práticas) podem ainda não estar suficientemente formulados, amadurecidos ou 
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mesmo condensados em publicações difundidas e acessíveis, de forma que possam 

ser identificados como integrantes de determinadas teorias. Nesse sentido, a 

presente análise irá abordar o trabalho de alguns autores contemporâneos, mas 

reconhece, de antemão, se tratar mais de linhas de atuação que propriamente de 

diferentes teorias de restauração; bem como reconhece a limitação geográfica da 

análise, uma vez que contempla basicamente autores europeus. 

Na Itália, berço do Restauro Crítico e ainda importante referência no cenário 

restaurativo internacional, desde a última década do século XX vem-se produzido 

uma série de reflexões sobre a teoria aplicada à prática restaurativa, sendo possível 

identificar hoje três principais linhas de atuação, conforme explicita Beatriz Mugayar 

Kühl (2008): a crítico-conservativa; a pura conservação ou conservação integral; e a 

manutenção-repristinação ou hipermanutenção. 

A corrente crítico-conservativa (herdeira do Restauro Crítico em muitos 

aspectos), aponta para a convergência das ações de conservação (que devem ser 

as preponderantes) com as ações críticas e criativas (no atendimento às demandas 

funcionais ou estéticas, como remoção de adições e reintegração de lacunas, 

mantido o respeito à obra), nas intervenções sobre os bens de valor artístico e 

(extrapolando Brandi) de valor como documento histórico: “[...] se restaura somente 

aquilo que se julga merecedor de ser perpetuado pelo próprio valor histórico-

documental ou artístico [...].” (CARBONARA, 1997, p. 372, tradução nossa) 

Esse será o nosso referencial teórico para o presente estudo, tendo como 

principal autor consultado o arquiteto italiano Giovanni Carbonara (n. 1942). Dentre 

todas as vertentes estudadas, esta é a que consideramos mais pertinente para 

nortear as intervenções sobre o patrimônio arquitetônico, pela compreensão que 

possui da importância de conciliar os valores estéticos com os valores históricos da 

obra, bem como da indissociabilidade das ações conservativa e propositiva. 

Conforme Carbonara: 

O dilema fundamental, conservação ou intervenção, historicidade ou 
estética do restauro, está sempre presente em cada caso e, como se 
disse, não basta, para resolvê-lo, negar um dos dois; isso pode e 
deve ser enfrentado a cada vez com um ato de compreensão 
histórica e um julgamento ponderado. (CARBONARA, 1997, p. 396, 
tradução nossa) 

Vimos como, sobre a questão-chave do ‘equilíbrio’ (Brandi) das duas 
instâncias, gira desde o princípio o problema do restauro, entendido 
às vezes em um sentido mais favorável à historicidade da obra, com 
consequente prevalência dos escrúpulos documentais e filológicos; 
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outras vezes à estética, com o consequente surgimento de posturas 
‘re-criativas’ e ‘revelativas’ tendo em vista uma acurada reintegração 
e restituição dos aspectos formais e da imagem que caracteriza o 
monumento. (CARBONARA, 1997, p. 395, tradução nossa) 

Dentre os fundamentos que caracterizam essa corrente, podemos elencar a 

mínima intervenção, a preservação da imagem figurativa, a distinguibilidade, a 

reversibilidade e a unidade de monumento e ambiente. 

A mínima intervenção é um fundamento comum às três vertentes teóricas 

contemporâneas acima relacionadas. Todas ressaltam a necessidade de se ter um 

profundo conhecimento do bem cultural sobre o qual se atua, bem como respeito 

pelos remanescentes que chegam até nós, devendo prevalecer as ações 

conservativas sobre a obra. Quanto às adições, não basta serem funcionalmente 

necessárias, mas devem ser o menos invasivas possível aos elementos 

preexistentes. 

Carbonara pontua que: 

Deverá sempre se respeitar o critério fundamental da ‘mínima 
intervenção’ e o caráter predominantemente conservativo, por meio 
dos quais tudo aquilo que se faz deverá responder em primeiro lugar 
às exigências da tutela, e não, por exemplo, a intenções 
preconcebidas de um uso mais intenso ou de reconotações estéticas. 

O monumento merece que seja respeitado integralmente seu valor 
como documento histórico, como objeto de ciência e como 
testemunho artístico, mesmo por intermédio do restauro, 
imprescindível na maior parte dos casos. Isso só ocorrerá se se 
estiver culturalmente consciente acerca do bem sobre o qual se 
opera, e das consequências que qualquer erro ou leviandade podem 
implicar. (CARBONARA, 1997, p. 376, tradução nossa) 

Mantido o princípio da mínima intervenção, a preservação da imagem 

figurativa está diretamente relacionada a uma eventual necessidade de 

recomposição de lacunas ou de supressão de adições consideradas desvirtuadoras 

do valor artístico da obra, mas se relaciona também com as demandas de 

acréscimos, que precisam ser concebidos tendo em vista os aspectos históricos e 

estéticos da obra: 

O problema é sempre um: propor, através do restauro, uma solução 
para o objeto (que vá da consolidação à possível reintegração da 
imagem lacerada [...]) correta e satisfatória, alcançada através de 
instrumentos críticos e com sensibilidade criativa, essencialmente 
através da atribuição, como se dizia, de uma ‘forma estética’ à 
intervenção e nela resolvendo plenamente também todas as 
exigências práticas. Em muitos casos [...] se trata de dar novamente 
ao objeto, ou à peça arquitetônica a restaurar, para além da 
dignidade do espaço físico, uma espacialidade figurativa – não mais 
aquela original, porque perdida ou irrecuperável, nem aquela 
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atrofiada e incompreensível fruto da imagem demasiadamente 
lacerada – que nasça da colocação em um novo contexto, de cuja 
estrutura ele ‘venha a fazer parte, seja mantendo uma leitura 
autônoma, seja em combinação com novos elementos; [...]. 
(CARBONARA, 1997, p. 397-398, tradução nossa) 

O novo, conforme afirma Carbonara, pode inclusive agregar valor à 

preexistência, desde que mantido o devido respeito aos remanescentes que chegam 

até nós: 

O que quer dizer reconhecer no restauro um ‘algo mais’ em relação à 
simples conservação da matéria, e considerar que possa, de maneira 
culturalmente lícita, desenvolver, quando necessário, um papel de 
reproposição cuidadosa, de reintegração, de reinterpretação da obra, 
sem esquecer dos resultados figurativos ou, como diz R. Pane, sem 
esquecer de dar uma ‘forma estética’ à própria intervenção. Isso 
significa, em conclusão, atribuir ao restauro uma tarefa ‘crítica’ mas 
também ‘criativa’ (ou, melhor, a ser desenvolvida com capacidade e 
instrumentos ‘criativos’); não se recusar a priori, mantido o respeito 
que a obra merece, de considerá-la como possível objeto de uma 
cuidadosa e correta concretização projetual; não excluir, enfim, como 
vemos seguir o pensamento de alguns estudiosos, que o restauro 
possa alcançar a qualidade de uma ‘obra de arte’, assim como de 
certa crítica literária. (CARBONARA, 1997, p. 393, tradução nossa) 

Carbonara ainda pontua como, na intervenção restaurativa sobre a 

arquitetura, é possível resgatar sensações espaciais perdidas pela degradação do 

bem, através da inserção de novos elementos: 

[...] volumetrias, cheios e vazios, cavidades luminosas e escuras, 
efeitos espaciais podem ser repropostos e contribuir eficazmente 
para a reconstrução mental da imagem original, mesmo que não 
sejam restituídos todos os demais detalhes. Sempre de 
reinterpretação, contudo, deverá se tratar, e jamais de repristinação. 
(CARBONARA, 1997, p. 409, tradução nossa) 

Ao seu ver, o problema da reintegração e do acréscimo é também 

enfrentado pelas demais correntes contemporâneas da restauração (a 

hipermanutenção e a conservação integral), ainda que de formas distintas: 

A nossa proposta se distingue da primeira das duas porque a 
criatividade preconizada não é nunca presa a exigências de 
repristinação, de arquitetura retrospectiva, ou, se queremos, imitativa 
de formas e técnicas passadas; da segunda, porque não aceita como 
fatos separados o momento conservativo e aquele inovativo, 
reconhecendo ambos como necessariamente alinhados criticamente, 
em contemporaneidade, mais que cronológica, metodológica, onde 
um nutre e dirige o outro, e vice versa; rejeitando, ademais, a 
oportunidade de uma intervenção totalmente ‘livre’ de vínculos e das 
indicações que a compreensão histórico-crítica do objeto estabelece. 
Não, assim, ‘projeto do novo’, nem ‘reprojeto do antigo’, mas, no 
máximo, ‘projeto para o antigo’. (CARBONARA, 1997, p. 394-395, 
tradução nossa) 
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Em quaisquer acréscimos, defende-se a distinguibilidade da intervenção 

frente à preexistência, descartando-se soluções que imitem as formas e as técnicas 

antigas – cuja adoção poderia induzir o observador a confundi-las com inserções de 

momentos históricos passados (o chamado “falso histórico”). É importante, assim, 

que se possa identificar que a intervenção é fruto de um momento histórico distinto. 

Aspectos (da obra) que serão primeiramente fantasticamente 
restituídos e depois materialmente reproduzidos, com um ato de 
inegável criatividade, e que se colocarão como lícitos sob o aspecto 
estético (contribuindo para reconstituir, ainda que parcialmente, a 
imagem ofuscada ou mutilada), mas também, fato essencial frente às 
possíveis objeções, historicamente válidos, porque fundados sobre a 
mais completa e total compreensão da obra, e porque expressos em 
formas não imitativas (não interessando mais a essa altura o critério 
da unidade de estilo), mas somente alusivas aos aspectos 
‘estruturais’ da obra idealmente restituída. (CARBONARA, 1997, p. 
407-408, grifo nosso, tradução nossa) 

No entanto, no restauro crítico-conservativo, a distinguibilidade precisa ser 

alcançada sem prejuízo da instância estética da obra, seja preservando a imagem 

preexistente, seja buscando-se sua reintegração, quando lacunar. Em outras 

palavras, intervenções que promovam uma grande interferência na imagem da obra, 

sendo demasiadamente distinguíveis, seriam tão inadequadas quanto aquelas não 

distinguíveis. Em um artigo onde retoma conceitos da teoria de Brandi, com citações 

diretas de sua Teoria da Restauração, Carbonara pontua: 

Negando, com essas premissas, qualquer possível "procedimento 
por analogia", o restauro pode ser também visto como reencontro da 
perdida "unidade originária, desenvolvendo a unidade potencial dos 
fragmentos", buscando simplesmente "desenvolver as sugestões 
implícitas nos próprios fragmentos ou encontráveis em testemunhos 
autênticos do estado originário", sem falsos históricos e sem ofensas 
estéticas, pelo qual "a integração deverá ser sempre e facilmente 
reconhecível; mas sem que por isso se venha a infringir a própria 
unidade que se visa a reconstruir". (CARBONARA, 2006, p. 10, grifo 
nosso) 

A reversibilidade, por sua vez, é mencionada por Carbonara como um 

critério a ser observado, ainda que não tenhamos identificado, nos textos 

consultados, nenhum aprofundamento do entendimento deste tema no restauro 

crítico-conservativo: 

Deverão ser conciliadas as exigências funcionais e aquelas 
conservativas, de forma que os espaços arquitetônicos sejam 
adaptados, mas não alterados, respeitando os critérios científicos 
que cada bom restauro tem o dever de observar. Dentre estes, ao 
menos como direcionamento, ainda que nem sempre plenamente 
realizáveis, o critério da distinguibilidade e da reversibilidade da 
intervenção. (CARBONARA, 2006, p. 573-574) 
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É interessante observar na citação acima que Carbonara reconhece a 

dificuldade de “realização plena” do critério da reversibilidade, que vêm sendo 

reproposto por alguns autores13 como mais adequadamente denominado de 

“retratabilidade”. Assim, mais do que a possibilidade de retorno a uma condição 

prévia do bem sobre o qual se intervém, que o termo reversibilidade indica, busca-se 

a possibilidade de voltar a tratar o bem – ideia mais próxima do próprio conceito 

trazido por Brandi, quando afirma que: “O terceiro princípio se refere ao futuro: ou 

seja, prescreve que qualquer intervenção de restauro não torne impossível mas, 

antes, facilite as eventuais intervenções futuras.” (BRANDI, 2004, p. 48, grifo nosso). 

Por fim, temos a unidade de monumento e ambiente, conceito trazido do 

teórico Cesare Brandi, que defende a importância da relação da arquitetura com seu 

espaço de inserção, seja ele natural ou construído: “(...) na arquitetura, a 

espacialidade própria do monumento é coexistente ao espaço ambiente no qual o 

monumento foi construído.” (BRANDI, 1977, p. 77-80 apud CARBONARA, 1997, p. 

423, tradução nossa). 

No capítulo em que trata deste fundamento, em seu livro Avvicinamento al 

restauro: teoria, storia, monumenti, publicado em 1997, Carbonara destaca a 

importância de se adotar os instrumentos de restauração também para as 

intervenções no ambiente no qual o monumento se insere, de forma a preservar 

essa unidade. Sua compreensão de unidade de monumento e ambiente passa 

também pela relação indissociável entre o interior da edificação (em sua forma e 

essência) e seu exterior (e sua relação com o entorno): “(...) não é admissível 

nenhuma operação que se proponha a conservar o aspecto externo dos organismos 

edificados sem se preocupar, ou mesmo favorecendo, a alteração de sua realidade 

estrutural.” (CARBONARA, 1997 p. 425, tradução nossa). 

Neste mesmo livro, Carbonara dedica um capítulo ao reuso do patrimônio 

arquitetônico, operação que reconhece ser fundamental para sua preservação, 

desde que feita de forma adequada: 

Hoje temos plena consciência de quanto a perda da função original 
e, com menor incidência, a implantação de um uso degradante ou 
inapropriado, são causa de arruinamentos que avançam em ritmo 
exponencial, chegando a destruir, no prazo não de séculos, mas de 
décadas, estruturas antes solidíssimas. Convencidos da pouca 

 
13 Conforme Santos, Caldas e Santos (2012), a retratabilidade, em substituião à reversibilidade, foi 
uma expressão introduzida por Barbara Applebaum, e defendida por Salvador Muñoz Viñas, além de 
pelos próprios autores do artigo. 
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eficácia, portanto, do restauro “somente das pedras” quando ausente 
o restabelecimento de uma função adequada, qualquer intervenção 
que parta desta intenção se apresenta já merecedora de atenção. 
(CARBONARA, 1997, p. 374, tradução nossa) 

Logo de início, ele aponta como nem todas as intervenções em 

preexistências devem se dar através da restauração, pertinente apenas àquelas 

obras com destacado valor artístico e histórico. Esta diferenciação estará 

diretamente relacionada ao objetivo da intervenção sobre o bem, o que influenciará, 

em última instância, o peso que um novo uso terá nas definições projetuais: 

Se conserva e se restaura, assim, por razões culturais e, mais 
amplamente, científicas, enquanto se recupera o existente por razões 
em primeiro lugar econômicas e de uso. Um edifício educacional 
qualquer, construído nos anos sessenta ou setenta do nosso século, 
em pleno desenvolvimento demográfico, e hoje inutilizado por falta 
de alunos, que se queira transformar, ou, como se diz, “reciclar” para 
se tornar um centro social para a terceira idade, representaria uma 
ação de recuperação para todos os efeitos; mas um antigo convento 
transformado em escola na era napoleônica ou mesmo depois das 
décadas de 1860-70, e a ser reconvertido hoje em um novo uso, 
requereria, ao contrário, a metodologia própria do restauro, com 
todos os critérios de prudência e os limites que o caso pede. 

Apesar da prática corrente, seja profissional ou administrativa, tender 
a negar essa questão, a diferença substancial entre as duas ações, 
não puramente teórica nem só terminológica, mas rica de grandes 
consequências, está, sobretudo, nas intenções e razões de fundo, 
econômicas e práticas, para a primeira, de tutela e culturais, para a 
segunda. (CARBONARA, 1997, p. 372, grifo nosso, tradução nossa) 

Assim, ainda que não deixe de reconhecer o valor econômico do patrimônio 

arquitetônico de valor artístico ou histórico, Carbonara ressalta como não deve ser 

este o aspecto preponderante na intervenção sobre este tipo de bem: 

Se a intenção principal é conservar os nossos castelos, assim como 
todo o patrimônio histórico e arquitetônico, e o procedimento técnico-
científico é o restauro, nessa perspectiva [...] o reuso se apresenta 
como um ‘meio’, embora eficaz, mas não como ‘fim’; ao contrário, em 
termos estritos de recuperação, as considerações econômicas 
ligadas ao reuso prevalecerão espontaneamente sobre aquelas 
culturais e conservativas, subordinando-as até obscurecê-las por 
completo. (CARBONARA, 1997, p. 375, tradução nossa) 

Carbonara destaca ser fundamental, no estabelecimento de novo uso no 

âmbito da restauração, que este seja compatível tanto com os remanescentes 

materiais da edificação, quanto com sua ‘realidade espiritual’ – o que, no caso por 

exemplo de reuso de edificações religiosas, evitaria corromper sua essência 

sagrada: 

Colocando o problema da destinação de uso em perspectiva, no 
âmbito da disciplina do restauro, não se deverá falar de um ‘reuso’ 
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qualquer, mas só daquele compatível com as vocações que o 
monumento, indagado com inteligência histórica, saberá revelar. Não 
necessariamente do uso original (ainda que esse seja sempre 
preferível, quando possível conservá-lo ou repropô-lo), mas de um 
uso correto e respeitoso com a realidade material e espiritual do 
monumento. (CARBONARA, 1997, p. 375-376, tradução nossa) 

É interessante, ainda, como ele defende que a edificação não seja vista 

como simples contentor passivo do novo uso, mas que sua adaptação promova a 

interação positiva de função e imagem entre a antiga edificação e os novos 

acréscimos. Para tanto, aponta a necessidade de conhecer bem os aspectos 

históricos, tipológicos e o estado de conservação da obra sobre a qual se intervém, 

mantidos os princípios da predominância das ações conservativas e da mínima 

intervenção (CARBONARA, 1997). 

Na vertente da conservação integral, se destaca o trabalho do arquiteto e 

engenheiro italiano Marco Dezzi Bardeschi (1934-2018), com significativa produção 

tanto acadêmica quanto projetual. Para Dezzi Bardeschi, a materialidade da obra 

arquitetônica lhe confere autenticidade e credibilidade, e deve ser integralmente 

preservada, refletindo os momentos históricos e a estratificação que o decurso do 

tempo lhe conferiu. Não cabe ao restaurador eleger, por nenhum critério (estético, 

científico, filológico etc.), partes a serem removidas ou reconstituídas. A adição de 

novos elementos não é vista como pertencente ao âmbito da restauração, e sim do 

projeto do novo, devendo refletir as exigências de seu próprio tempo, bem como 

proporcionar o mínimo de conflito e impacto físico com a preexistência (DEZZI 

BARDESCHI, 2009). 

No livro Restauro: punto e da capo, originalmente publicado em 1991, são 

reunidos diversos textos de Dezzi Bardeschi, escritos em sua maioria na década de 

1980. Neles, são expostos não apenas seus princípios gerais para intervenções 

sobre o patrimônio arquitetônico, mas também sua visão bastante clara e específica 

acerca do reuso de edificações antigas. 

Para Dezzi Bardeschi, o uso é fundamental para a preservação das obras 

arquitetônicas do passado. Nas situações onde é preciso determinar novo uso para 

tais obras, o grande desafio consiste em escolher um uso que seja compatível com a 

edificação – onde a necessidade de adaptação seja a menor possível: 

Reutilizar, na minha opinião, deve querer dizer – como condição 
prévia – sobretudo aprender a utilizar corretamente aquilo que foi 
deixado sob nossa responsabilidade pela história, com particular 
atenção às peculiaridades do existente, se possível sem realizar 
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alterações arbitrárias. O que significa reapropriar-se do construído 
subutilizado seguindo os indicativos de uso que oferece e sugere a 
atual consistência construída, e não sobrepondo modelos abstratos 
ideológicos do habitar. (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 48, tradução 
nossa) 

É bastante óbvio que a melhor escolha de uso seja aquela mais 
respeitosa à utilização original. Caso contrário, no caso de ser 
necessário modificar o uso dos espaços (porque somente com o uso 
as nossas construções, as nossas cidades, podem perdurar) estou 
convencido que se possa obter um resultado aceitável minimizando a 
intervenção sobre o construído. (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 176, 
tradução nossa) 

Na adaptação ao novo uso, é fundamental saber equilibrar a conservação do 

existente, respeitando as condições físicas próprias da obra conforme chega até 

nós, com o acréscimo do novo: 

Em suma, o ponto focal – na minha opinião – é conseguir tornar 
aceitável [...] as formas da inovação com os limites da preexistência. 
[...] um uso exuberante ou abusivo, que envolva forçar os limites do 
existente, pode levar a desastres mais chocantes que o abandono. 
(DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 177-178, tradução nossa) 

O termo conservação carrega um significado de respeito efetivo ao 
existente; reuso, assim, é para nós sobretudo aprender a viver no 
existente, a reapropriar-se de uma dimensão de vida historicamente 
consciente. Que sentido pode haver, então, no inverso, remodelar o 
construído até encaixá-lo forçadamente em esquemas redutivos e 
sem memória da moderna construção contemporânea, filha da 
especulação e do consumo? (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 381, 
tradução nossa) 

Sempre que necessário, as modificações devem: “acrescentar ao invés de 

subtrair recursos do contexto” (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 176, tradução nossa). 

O eventual acréscimo de novos elementos para a adequação funcional irá se 

constituir em mais uma camada de sua estratificação histórica, nitidamente 

contemporâneo de seu tempo, ainda que em estreita relação e subordinação ao 

existente: 

O correto uso (ou reuso) de um contentor histórico não pode se 
colocar em posição que não seja subordinada à sua conservação. 
Subordinada, mas independente, acrescento, pois contempla 
intervenções de adequação funcional (tipológica, estrutural, de 
instalações, de mobiliário etc.) que nada tem a ver com o restauro 
enquanto disciplina, configurando uma gama de ações projetuais 
(isto, é, de nova produção) autônomas, e na verdade decisivamente 
conflitantes com as exigências da conservação. (DEZZI 
BARDESCHI, 2009, p. 42, tradução nossa) 

Os maiores fracassos são de fato obtidos quando, no campo do 
reuso [...] se pretendeu colocar a mão sobre a consistência 
degradada sem respeitar o existente e sem dar, ao mesmo tempo, 
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reconhecimento autônomo ao projeto do novo. (DEZZI BARDESCHI, 
2009, p. 48, tradução nossa) 

Ele destaca ainda como, em certos casos: 

À indiferença quanto à escolha de um uso efetivamente compatível 
[...] corresponde uma extrema desenvoltura na condução das 
adaptações, quase sempre inúteis, frequentemente exuberantes, 
danosas, chocantes. (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 385, tradução 
nossa) 

Por fim, é válido destacar que Dezzi Bardeschi vê a questão do reuso com 

tal importância que chega a afirmar que “valores de uso compatíveis e programação 

orgânica dos recursos constituem hoje o ponto talvez mais crítico do projeto de 

recuperação.” (DEZZI BARDESCHI, 2009, p. 423, tradução nossa) 

Na corrente da hipermanutenção, temos como um dos principais expoentes 

o arquiteto italiano Paolo Marconi (1933-2013), para quem, em linhas gerais, deve-

se proceder à reconstrução de partes arruinadas da obra arquitetônica seguindo a 

linguagem ou a documentação existente, embasada em profundo estudo histórico e 

técnico de sua forma e tipologia, com vistas à restituição de sua beleza. Marconi vê 

a contraposição dos remanescentes antigos com inserções em estilo 

contemporâneo como perda da identidade e beleza da obra, que tende, com o 

acúmulo de intervenções desta natureza ao longo do tempo, a se configurar em uma 

colcha de retalhos. A reprodução em estilo não pode, ao seu ver, ser confundida 

com falsificação, que seria pertinente mais a objetos de arte que à arquitetura. A 

leitura da obra em sua integralidade é mais importante que uma questionável 

autenticidade, tendo em vista ser a construção arquitetônica uma obra para a qual 

contribuem muitos atores e que naturalmente se modifica com o tempo (MARCONI, 

2002). 

Ainda que não tenhamos identificado escritos específicos de Marconi sobre 

o reuso do patrimônio arquitetônico, logo na introdução da terceira edição de seu 

livro Il restauro e l’architetto, publicado originalmente em 1993, ele defende que a 

edificação seja adaptada para novos usos compatíveis, ao longo de sua existência – 

daí a pertinência da ação de restauração, mais que a de pura conservação: 

[...] hoje é mais que nunca necessário o restauro arquitetônico, mais 
do que a conservação de remanescentes degradados das 
edificações preexistentes, no sentido de uma reabilitação dos 
edifícios e dos entornos graças a mutações de uso compatíveis, que 
lhes assegure a sobrevivência. (MARCONI, 2002, p. VII, tradução 
nossa) 



83 

Calcado no conceito de “monumentos vivos”, ou seja, aqueles que ainda 

desempenham ou devem desempenhar função útil à sociedade, afirma mais adiante: 

Ao contrário, o comportamento ‘restaurativo’ nasce sobretudo no 
contexto de ações de modificação para atualização funcional 
daqueles que os franceses sabiamente chamam de monumentos 
vivos, ou seja, daqueles edifícios medievais ou modernos que 
cotidianamente devemos submeter a verdadeiras e próprias 
mutações, sob pena de sua decadência. (MARCONI, 2002, p. 4, 
tradução nossa) 

Ainda que não fique explícito até que ponto as “mutações” são, a seu ver, 

aceitáveis, podemos supor que ele admite certa modificação no aspecto e ambiência 

da obra, desde que siga a linguagem da arquitetura existente (MARCONI, 2002). Em 

um trecho de seu livro Il recupero della belezza, publicado em 2005, Marconi parece 

favorável, por exemplo, à construção de novo pavimento no Palazzo Pubblico di 

Siena (construído no séc. XIV), realizado de maneira mimética ao restante da 

edificação no final do século XVII, pelo arquiteto Carlo Fontana (MARCONI, 2005, p. 

82 e 85). 

Para além das principais correntes contemporâneas de restauração na Itália, 

em 2003 o espanhol Salvador Muñoz Viñas (n. 1963) movimentou o cenário com a 

publicação do seu livro Teoría contemporánea de la restauración. Graduado e PhD 

em Belas Artes, Muñoz Viñas vem se dedicando há anos à conservação específica 

de papel, bem como à produção de textos e livros sobre aspectos práticos da 

restauração. 

Neste trabalho, Muñoz Viñas se propõe a condensar uma série de ideias 

fragmentadas e difusas, suas e de outros autores, que convergem em uma nova 

forma de abordar a intervenção sobre o patrimônio objeto da ação restaurativa, a 

qual ele denomina de teoria contemporânea da restauração. Esta teoria identifica 

nos objetos da restauração a existência de uma função simbólica (para além de 

outras possíveis de ordem tangível ou intangível), que pode assumir conotações 

variadas a depender dos sujeitos com o qual o objeto se relaciona; e dá a esta 

função simbólica (considerada em toda sua diversidade) o peso maior nas decisões 

de intervenção restaurativa sobre o objeto (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

A restauração visa, assim, resgatar a “função-signo” do objeto, ou seja, os 

valores imateriais pelos quais é importante para aquela comunidade, mais do que a 

função original (que pode já ter sido modificada ao longo do tempo), ou sua utilidade 

material: 



84 

Nos objetos de Restauração também se tende a ter o predomínio da 
função-signo. Representam para aquele que decide sua restauração 
valores imateriais (emocionais, ideológicos, artísticos etc.) muito 
notáveis, geralmente superiores à sua utilidade material, à sua 
função primária – se não fosse assim, provavelmente seriam 
reparados, e não restaurados. E também, com frequência, esses 
valores são diferentes daqueles de quando o objeto foi produzido. [...] 
Os objetos de Restauração não são primordialmente objetos 
materialmente úteis, nem mesmo objetos memoráveis: são, sim, 
objetos rememoradores. Como tal, não são necessariamente 
importantes por eles mesmos, mas sim pelo que são capazes de 
evocar. (MUÑOZ VIÑAS, 2003, p. 55, tradução nossa) 

A partir destas colocações, o que se depreende é que, para Muñoz Viñas, o 

uso é mais ou menos importante, e deve condicionar mais ou menos a intervenção, 

na medida em que contribui mais ou menos para a percepção da função simbólica 

do objeto de restauração. A adaptação para o novo uso, por sua vez, deverá seguir 

a mesma lógica. 

 

2.2.4. Conclusões preliminares 

 

Ao analisar a produção dos autores citados, chegamos a duas principais 

conclusões. A primeira é que a importância do uso para o patrimônio arquitetônico 

não é, em geral, questionada, mas sim relativizada frente a outros valores que lhe 

conferem a condição de bem cultural – como os artísticos, históricos ou simbólicos. 

Reiteradamente, os autores defendem ser necessário que a obra possua utilização, 

condição fundamental para sua preservação. 

Podemos aqui excetuar talvez Brandi – exceção nada desprezível pela 

influência que teve, e tem até hoje, na restauração do patrimônio arquitetônico. 

Porém, é válido ponderar se o entendimento genericamente difundido de que, para 

Brandi, o uso é simplesmente secundário para o patrimônio arquitetônico, é em parte 

equivocado, por não considerar a excepcionalidade da aplicação de seus princípios 

para aqueles bens compreendidos como obras de arte. Talvez o equívoco esteja em 

estender tais princípios restaurativos a um volume expressivo de bens 

arquitetônicos, que, ainda que reconhecidos hoje como bens culturais, não seriam 

exatamente “obras de arte”. 

A segunda principal conclusão que se pode obter é que a determinação de 

novo uso para uma antiga edificação considerada como patrimônio cultural deve, 

invariavelmente, ser pautada pela compatibilidade deste uso com os valores 
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atribuídos à obra. A depender da linha de atuação restaurativa, os valores 

preponderantes irão variar – podendo ser aqueles artísticos, históricos, simbólicos 

ou mesmo sociais e econômicos (para aquelas menos excepcionais em sua 

individualidade, mas significativas em conjunto). Entretanto, em qualquer caso, é 

sempre frisado que a escolha do uso, e a consequente intervenção de adaptação, 

não pode corromper tais valores. 

Certamente há uma dose de subjetividade na interpretação do que corrompe 

ou agrega valor à edificação existente. E mais: a percepção do especialista que 

projeta ou analisa a intervenção é diferente da percepção, por exemplo, do usuário 

ou do comitente do serviço, o que torna ainda mais complexa a análise da 

intervenção. 

De todo este referencial exposto, extrai-se que, atualmente, o que precisa 

ser discutido não é a pertinência de se estabelecer um uso para a obra arquitetônica 

que se deseja restaurar, mas sim os impactos resultantes da adaptação para este 

uso, ainda que plenamente compatível com o bem. Dificilmente uma adaptação a 

um novo uso compatível, ou mesmo uma atualização funcional de um mesmo uso, 

conseguirá ser viabilizada sem nenhuma necessidade de alteração na preexistência. 

Ademais, a prática profissional está repleta de situações onde as decisões de uso 

são arbitrárias, por vezes autoritárias, com pouco ou nada de embasamento técnico 

ou teórico, fruto de estratégias políticas e/ou econômicas de quem detém o poder 

decisório. O grande desafio está justamente em, neste cenário, conceber uma 

solução projetual que tanto atenda às demandas funcionais, quanto preserve os 

valores culturais do bem e seja coerente com os princípios restaurativos aos quais 

se está alinhado. 
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3. MUSEUS EM BENS CULTURAIS ARQUITETÔNICOS NO BRASIL 

 

3.1. Motivações gerais 

 

A decisão de implantação de um museu, e a decisão de implantação de um 

museu em uma edificação reconhecida como bem cultural, são ações que não 

necessariamente têm a mesma motivação. Enquanto, por exemplo, na primeira 

situação, o estímulo comumente vem da existência de um acervo que se deseja 

preservar e comunicar ao público, na segunda opção não é raro observar a decisão 

de implantação ser tomada sem ao menos saber qual será exatamente o tema ou o 

acervo a ser exposto. 

Desde o surgimento dos primeiros museus, à época do Renascimento na 

Europa, que edifícios preexistentes já eram adaptados para abrigar seus acervos de 

arte ou ciências. Neste momento inicial, a incipiente demanda por espaços para 

guarda e exposição de acervo foi solucionada através da integração ao programa de 

palacetes residenciais ou institucionais, ocupando salões, galerias, pátios e/ou 

jardins. O objeto arquitetônico museu apenas nascia, e o progressivo 

amadurecimento de seu programa de necessidades (e das respostas arquitetônicas 

ao mesmo) se dava a partir da adaptação de edifícios preexistentes – inicialmente 

apenas em parte dos mesmos, posteriormente demandando a ocupação integral das 

edificações. 

Mesmo após as primeiras sedes construídas especificamente para abrigar 

museus, a partir do século XVIII, a adaptação de edificações preexistentes para o 

uso museológico continuou sendo praticada. Ainda que não tenhamos encontrado 

ao longo da presente pesquisa nenhuma bibliografia que aborde especificamente as 

razões para tal prática neste período, depreende-se que esteja relacionada à 

otimização de recursos construtivos e econômicos, bem como ao status que tais 

edificações possuíam. Se aproveitavam, assim, edificações bem localizadas, bem 

construídas, eventualmente subutilizadas ou mesmo sem ocupação, em alguns 

casos representativas de um uso anterior que lhe conferia destacada importância – o 

que convinha para se somar ao status do museu em si, então visto como símbolo de 

modernidade e desenvolvimento cultural de uma cidade. 

O Museu Britânico (Londres, 1753), por exemplo, foi instalado inicialmente 

na Casa Montagu, construída pelo 1º Duque de Montagu e um dos maiores palácios 
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residenciais londrinos do final século XVII – posteriormente demolido para 

construção da nova sede do museu. O Museu do Louvre (Paris, 1793), ocupa até 

hoje um grande e luxuoso palácio, cujas origens remetem ao século XII, tendo sido 

residência de reis e governantes da França até 1870. 

No Brasil, o movimento não foi diferente. Conforme pontua Gabriele: 

Os primeiros museus brasileiros surgiram com a necessidade de 
“europeização” da nova sede do Império. Frequentados pelos 
viajantes e pelo público especializado, era mais uma iniciativa de 
inserir a sede do governo português no conceito das nações 
civilizadas, que possuíam museus, e para contribuir com a ilustração 
da elite local. (GABRIELE, 2015, p. 98-99) 

De forma semelhante às sedes dos exemplos europeus, o Museu Nacional 

(Rio de Janeiro, 1818), inicialmente implantado em um prédio no Campo de 

Sant’Anna, em 1892 passou a ocupar o Palácio de São Cristóvão, antiga residência 

da família imperial e cuja construção remonta ao século XVII. 

Ao longo do século XX, em paralelo à construção de novas sedes que 

movimentaram as discussões acerca da arquitetura de museus no mundo, manteve-

se a reutilização de edificações preexistentes (muitas de destacado valor histórico e 

artístico) para esta finalidade. Enquanto o Museu de Arte de São Paulo (São Paulo, 

1957-1968) era construído conforme o marcante projeto de Lina Bo Bardi, o Museu 

da República (Rio de Janeiro, 1960) era implantado no Palácio do Catete14, luxuoso 

palacete residencial de meados do século XIX, sede da Presidência da República 

até a transferência da capital do país para Brasília. Enquanto o inovador projeto de 

Mies Van der Rohe para a Nova Galeria Nacional (Berlim, 1962-1968) era finalizado 

na Alemanha, o escritório Faulkner, Kingsbury & Stenhouse Architects concluía a 

adaptação para implantação da National Portrait Gallery (Washington D.C., 1968) no 

antigo edifício do Escritório de Patentes do Governo Americano, construído entre 

1836 e 1857, não apenas um dos edifícios públicos mais antigos da cidade, como 

também um belo exemplar da arquitetura neoclássica de inspiração grega dos EUA. 

É a partir da década de 1970, contudo, que a adaptação de bens culturais 

arquitetônicos para uso como museus passa a refletir outras motivações de forma 

mais incisiva. Neste momento histórico, podemos identificar a convergência de 

alguns fatores que influenciaram não apenas a implantação de museus em 

 
14 Não conseguimos identificar a autoria do projeto arquitetônico de adaptação do Palácio do Catete 
para implantação do Museu da República. 
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edificações do patrimônio arquitetônico, mas também a construção de novas sedes 

em áreas e centros históricos. 

Em primeiro lugar, as últimas décadas do século XX foram fortemente 

marcadas por uma onda memorialística, especialmente no mundo Ocidental. Choay 

resgata a afirmativa de um historiador suíço (não identificado) que alerta como “o 

museu, que era uma instituição, tornou-se uma mentalidade” (CHOAY, 2001, p. 

247). E, neste contexto, a correlação direta entre uma edificação preexistente e 

algum fato, personagem ou assunto ora compreendido como patrimônio a ser 

musealizado, favorecia, sem dúvida, a utilização da edificação como sede do museu. 

Na esfera do coletivo, Huyssen afirma que: “Um dos fenômenos culturais e 

políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória como 

uma das preocupações culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais.” 

(HUYSSEN, 2000, p. 9). Podemos elencar como alguns dos principais motivos desta 

tendência a percepção de ruptura entre o presente e o passado, e o entendimento 

do monumento histórico como um patrimônio insubstituível, firmados na sociedade 

pós-industrial (CHOAY, 2001); a valorização das histórias não oficiais e das 

minorias, impulsionada pela independência de antigas colônias, pela recuperação de 

passados tidos como “obscuros” (como memórias de guerra) e por movimentos 

sociais a partir da década de 1960 (MONTAÑO, 2008); bem como o reflexo da 

cultura de massas na forma contemporânea de lidar com o patrimônio cultural, com 

forte valorização do consumo e do entretenimento, e subsidiada pelas novas 

tecnologias (LLOSA, 2013). 

Tendo como pano de fundo tal cenário, e em reação mais direta à herança 

modernista de urbanização, vemos surgir nas décadas de 1960 e 1970 a prática de 

“revitalização” ou “reabilitação” urbana (VAZ, 2003). As intervenções sobre a cidade 

sob a égide do racionalismo e do funcionalismo modernistas frequentemente 

resultavam na destruição ou descaracterização do patrimônio urbano e edificado, 

bem como na perda de elos sociais existentes nessas áreas, muitas vezes em prol 

de interesses imobiliários (VAZ, 2003). Em reação: 

Nesta nova prática urbanística, rejeita-se a rua como espaço apenas 
de circulação, bem como os tecidos urbanos monótonos e 
homogêneos, definidos em função do zoneamento e de índices 
urbanísticos, e retoma-se a composição urbana, recuperando-se os 
espaços públicos, a tipologia das edificações e a morfologia urbana. 
(VAZ, 2003, p. 228-229) 
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A revitalização urbana envolvia também a incorporação do turismo nas áreas 

históricas. Em 1967, a Reunião sobre Conservação e Utilização de Monumentos e 

Lugares de Interesse Histórico e Artístico da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) foi realizada na cidade de Quito, no Equador. Documento resultante do 

evento, as Normas de Quito se tornaram uma das cartas patrimoniais mais 

conhecidas no campo da preservação dos monumentos arquitetônicos e sítios 

históricos. Dentre as considerações que reúne, se destaca a identificação do turismo 

como meio de promover a valorização econômica e a conservação do patrimônio: 

[...] a atividade turística que se origina da adequada apresentação de 
um monumento e que, abandonada, determinaria sua extinção, traz 
consigo uma profunda transformação econômica da região em que 
esse monumento se acha inserido. (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 1995, p. 135) 

Desde então, diversas intervenções ao redor do mundo, incluindo no Brasil, 

apostaram no turismo cultural como ferramenta importante (por vezes principal) para 

recuperação do patrimônio – ainda que nem todas tenham observado os cuidados 

sociais e econômicos que as próprias Normas de Quito já recomendavam. 

A onda memorialística e a prática de revitalização ou reabilitação urbana, 

aqui incluído o turismo cultural, se uniram a um terceiro e decisivo fator para 

popularizar a implantação de museus, especialmente em edifícios e áreas históricas: 

a mercantilização das cidades. As transformações do capitalismo a partir da década 

de 1970 implicaram em novas relações de produção e consumo entre os países de 

um mundo cada vez mais globalizado (SANT’ANNA, 2017). Gestores e planejadores 

passaram, assim, a conceber as ações sobre as cidades através de uma visão do 

espaço urbano como ‘mercadoria’, que precisa se mostrar bem conservada e 

atraente para conquistar consumidores e investidores: 

Para a sociedade de consumo, consideram-se adequadas as áreas 
urbanas que disponham de meios de transporte e comunicação 
avançados, que apresentem qualidade em termos residenciais e 
ambientais, alto nível de ofertas culturais e educacionais, atendendo 
aos condicionamentos locais, mas também aos globais. 

Estas qualidades se devem à globalização, que acirra a disputa entre 
as cidades no ranking da economia mundial, que buscam apresentar 
as melhores condições para atrair moradores, capitais, 
investimentos, empresas e turistas. (VAZ, 2003, p. 227-228) 

A cultura, nesse contexto, tornou-se um importante recurso na competição 

mercadológica internacional, e mais um atrativo para a captação de investimentos: 

No mundo global, onde a modernização gerou a estandardização e a 
homogeneidade e em que muitas cidades industriais viram diluir-se a 
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sua identidade, a diferenciação via pujança da identidade local se 
torna um trunfo essencial. E a identidade está fortemente ancorada 
na imagem e na cultura local. Neste sentido, considera-se que é 
principalmente por meio da cultura que as cidades poderão se 
individualizar, acentuando suas identidades, marcando seu lugar no 
panorama mundial. Por isso, privilegia-se nas atuais políticas, planos 
e projetos de intervenção urbana revelar, reforçar ou criar a 
identidade e a imagem de cada cidade. (VAZ, 2003, p. 228) 

A implantação de museus, por sua vez, integrou tais processos de 

renovação institucionalizando a preservação e a divulgação dessa identidade, 

configurando-se como um serviço cultural à disposição no bairro (o que torna a 

região, em teoria, mais atrativa para os investimentos), e tendo-se a expectativa de 

que irradiassem atividades socioculturais e comerciais para seu entorno, sendo, por 

fim, catalisadores de uma ‘requalificação’ mais ampla. Neste cenário, a escolha de 

edificações preexistentes de destacado valor histórico ou artístico para sediar novos 

museus, assim como a construção de novas sedes com partidos que se destacam 

no entorno, ou que recebem assinaturas de arquitetos renomados, são estratégias 

que contribuem para uma boa visibilidade midiática para o equipamento cultural e 

para a região e, em certos casos, para toda a cidade. A arquitetura adquire tal 

importância, que Arantes chega a afirmar que: “Continua-se por certo visitando um 

centro cultural por amor à arte, mas também, e cada vez mais, pela arquitetura que 

a conserva.” (ARANTES, 1993, p. 163). 

Dois exemplos são interessantes de serem citados. Em Paris, no mesmo 

ano em que se inaugurava o Centro Georges Pompidou (Paris, 1977), projetado por 

Renzo Piano e Richard Rogers e um marco representativo de uma nova concepção 

de espaço cultural, se decidia implantar o Museu d’Orsay (Paris, 1986) na antiga 

estação ferroviária edificada em 1900, para a Exposição Universal daquele ano, 

adaptação projetada por Renaud Bardon, Pierre Colboc e Jean-Paul Philippon, com 

interiores de Gae Aulenti. Ambos os museus se localizam em bairros históricos da 

cidade, e são exemplos de sucesso de público até os dias atuais15. No caso do 

Centro Georges Pompidou, sua nova e impactante arquitetura contrasta 

expressivamente com as preexistências construídas no entorno; já no caso do 

Museu d’Orsay, a estação é classificada como monumento histórico. 

 
15 No Theme Index 2018, publicação anual que avalia, dentre outras coisas, a frequência de público 
de museus em diversas partes do mundo, o Centro Georges Pompidou aparece em 10º lugar nos 
mais visitados da Europa, enquanto o Museu d’Orsay aparece em 12º lugar. Disponível em: 
https://www.aecom.com/content/wp-content/uploads/2019/05/Theme-Index-2018-5-1.pdf. Acesso em: 
23 out. 2019. 
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A recorrência de tais iniciativas, especialmente a partir da década de 1980, 

não é indício da efetiva preservação das identidades locais, ou mesmo da 

consolidação e perpetuação a longo prazo das instituições museológicas criadas. A 

superficialidade com que algumas ditas ‘requalificações’ foram conduzidas, no que 

concerne ao trato com a cultura local; a aplicação de ‘filtros’ sobre essa mesma 

cultura, tornando-a, em teoria, mais palatável ao consumo nas cidades 

mercantilizadas; e mesmo a própria artificialidade na criação desses novos museus, 

que, por vezes, surgem não como demanda genuína da sociedade frente a um 

acervo existente, mas como estratégia de marketing urbano, são alguns dos motivos 

que podem, em última instância, comprometer negativamente o patrimônio cultural 

local. A respeito disso, Ragone e Guimaraens afirmam: 

Percebe-se a proliferação de museus, aquários, galerias de arte, 
centros culturais, parques temáticos, centros históricos, percursos 
turísticos, imagens culturais que retratam a cultura local - sempre 
com o filtro do comercialmente aceitável. Esses são construídos sem 
uma real identificação com o local de inserção e relação identitária de 
pertencimento com a sociedade nativa. Assim, “o centro das cidades 
é figurinizado, cenografado, ‘disneyficado’ tendo em vista o consumo 
turístico.”. (RAGONE; GUIMARAENS, 2019, p. 8) 

O Brasil não ficou de fora desse processo. Em 2003, Sant’Anna pontuava: 

Na última década, especialmente em decorrência de seu uso como 
veículo promocional, o patrimônio urbano foi grandemente despojado 
de profundidade histórica e concentrado na superfície e na aparência 
das formas. 

Foi lugar de um novo tipo de renovação urbana, que na realidade 
não preserva – apenas lança mão das formas antigas e usa a noção 
de patrimônio como mote para um novo tipo de homogeneização 
espacial. A cidade histórica brasileira, concebida, em outras épocas, 
como monumento artístico e como testemunho dos processos 
históricos de formação da nação, fechou o século XX como mais 
uma atração urbana. O patrimônio produzido e preservado nessa 
“cidade atração” foi o que sobrou dessa nova e, ao mesmo tempo, já 
velha abordagem. (SANT'ANNA, 2003, p. 170-171) 

No mesmo ano, Zein também alertava para a banalização das soluções de 

natureza cultural nas intervenções sobre o patrimônio: 

A situação de ter um prédio e querer transformá-lo em museu denota 
o empobrecimento da política cultural, porque como não há política 
cultural, como não há clareza do que se quer, volta-se sempre às 
mesmas fórmulas. Na ausência de um debate aprofundado, o que se 
tem são modelos, e o modelo é repetido ad nausea, mesmo quando 
ele já não funciona mais. (ZEIN, 2003) 

A percepção crítica dessa prática não correspondeu, necessariamente, a 

uma mudança de condução das intervenções sobre o patrimônio urbano, 
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continuando-se a apostar nos equipamentos culturais como âncoras importantes em 

revitalizações urbanas. 

Recentemente, no Brasil, duas das ações de maior destaque da operação 

urbana Porto Maravilha, voltada à requalificação da região portuária da cidade do 

Rio de Janeiro, foram a implantação do Museu de Arte do Rio – MAR (2013) e do 

Museu do Amanhã (2015). O primeiro, projetado pelo escritório Bernardes e 

Jacobsen, incorporou o antigo Palacete D. João VI (inaugurado em 1918 como sede 

da Inspetoria Federal dos Portos, e tombado no âmbito municipal), o antigo Hospital 

da Polícia Civil (edificado na década de 1940) e a marquise do antigo Terminal 

Rodoviário Mariano Procópio (de 1950), e adotou um partido arquitetônico que 

levanta uma série de questões para discussão, no âmbito da preservação de um 

bem tombado16. O segundo, projetado por Santiago Calatrava e localizado no outro 

lado da mesma Praça Mauá onde se localiza o MAR, adota um partido arquitetônico 

bastante arrojado, que, para além do eventual reconhecimento da famosa autoria do 

projeto (restrita a um público mais específico), chama bastante a atenção por sua 

forma exterior. Em ambos os casos, é interessante observar como a arquitetura foi 

utilizada como recurso para marcar fortemente a intervenção e atrair a atenção dos 

transeuntes, seja através da onda de concreto que conforma a cobertura dos 

edifícios do MAR (numa alusão ao mar da Baía de Guanabara), seja através do 

partido diferente do Museu do Amanhã. 

É certo, porém, que nem todos os museus implantados em edificações ou 

bairros históricos são concebidos no bojo de intervenções urbanas no perfil acima 

descrito. E, mesmo aqueles concebidos como estratégia de marketing urbano, não 

estão, necessariamente, fadados à superficialidade: 

De certa forma, alguns serão coniventes com a lógica da estetização 
e figurarão somente como mais um elemento da paisagem, como 
monumentos puramente estéticos e para contemplação turística, não 
dialogando com seu entorno e com os visitantes. Já outros podem 
desejar subverter essa ordem estetizante da paisagem, 
musealizando-a com sua potencialidade social. (GODOY; LUNA, 
2018, p. 4859) 

Portanto, não obstante haja diversos estabelecimentos que priorizam os 

recursos cenográficos e de entretenimento do público, há sem dúvida uma série de 

museus que se constituem em um instrumento fundamental para preservação do 

 
16 O Museu de Arte do Rio será um dos museus objeto de análise do presente trabalho, no capítulo 4. 
Adaptação de bens tombados para uso como museus no Brasil: resultados para o patrimônio 
arquitetônico. 
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patrimônio cultural das comunidades onde atuam, bem como para difusão do 

conhecimento a ele relacionado. 

Para além das motivações de ordem memorialística ou de ordem 

estratégica, dois outros fatores comumente contribuem para a revitalização ou 

valorização urbana através do marketing ou turismo cultural. 

Em primeiro lugar, destacamos a pouca compreensão geral do que consiste 

de fato um museu, de para que ele serve e de quais são as suas necessidades. Em 

verdade, já nesta afirmativa nos deparamos com um problema: não há apenas um 

tipo de museu, com uma única função e com uma determinada gama de 

necessidades. A multiplicidade de perfis de instituições museológicas é vasta, não 

apenas no que concerne ao tipo de acervo a ser trabalhado (material, imaterial; de 

arte, ciências, história; coletivo, privado; numeroso, escasso; em coleção aberta a 

receber novos itens, em coleção fechada etc.), mas também ao tipo de sede 

(preexistente, nova; urbana, rural; grande, pequena etc.), ao tipo de gestão (pública, 

privada, empresarial, sem fins lucrativos, familiar etc.), às ações de pesquisa, 

conservação e comunicação que se proporá a desenvolver, ao tipo de subsídio 

financeiro que terá para seu funcionamento, além de outras especificidades. Todas 

elas, entretanto, precisam ser levadas em consideração ao estabelecer o programa 

de necessidades de um museu, e as características físicas necessárias aos espaços 

relacionados neste programa – e não apenas por profissionais da arquitetura, como 

também das disciplinas a ela complementares (como estrutura, instalações elétricas 

e hidrossanitárias, instalações de segurança e incêndio etc.), da museologia, da 

conservação, da pedagogia, dentre outras especialidades que, juntas, possibilitam o 

conhecimento adequado das necessidades do museu. 

É por esta razão que afirmamos que os agentes que usualmente detêm o 

poder decisório da implantação de um museu (sejam eles, por exemplo, 

proprietários, gestores públicos ou empresários) dificilmente detêm também o 

conhecimento necessário para realizar uma avaliação adequada da pertinência ou 

não de adaptação de uma determinada edificação preexistente para aquele uso. 

Infelizmente, tampouco costumam se cercar de profissionais capacitados para 

realizar esta análise, ou mesmo destinar tempo para desenvolver estudos 

preliminares neste sentido, especialmente quando pressionados por prazos políticos. 

Em consequência, costuma-se ter a percepção equivocada que a demanda 
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programática de um museu é relativamente simples, e facilmente adaptável a 

espaços preexistentes e históricos. 

Um segundo fator é a pouca compreensão da importância de se preservar a 

ambiência interna de um bem cultural arquitetônico, corroborando o entendimento 

equivocado de que é fácil adaptar a preexistência ao uso museológico. A 

preservação das características externas do bem cultural arquitetônico, em sua 

volumetria, decoração ou tratamento de superfícies, costuma receber maior atenção 

e cuidado nos projetos de intervenção. O tratamento dos ambientes internos, por 

sua vez, especialmente quando não são ricamente ornados com bens artísticos 

integrados, não costuma receber a mesma deferência, mesmo em se tratando de 

edificações tombadas individualmente – onde, ao menos em teoria, o interior importa 

tanto quanto o exterior17. Assim, a condição de patrimônio do bem arquitetônico a 

receber o museu não é, em certos casos, impedimento para as concepções de 

adaptação que, no interior, preveem a subdivisão de espaços amplos, o fechamento 

de vãos ou a eliminação de divisórias internas, para citar alguns exemplos mais 

comuns. A edificação acaba, enfim, por ser tratada em certos casos como um 

contentor do qual se aproveita o status de patrimônio e o destaque que seu exterior 

imprime no entorno, e no qual se reconfigura o interior para atender às demandas 

funcionais com maior liberdade projetual. 

 

3.2. Delimitação do estudo 

 

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), criado em 2009, é hoje o órgão 

responsável pela gestão das políticas públicas para o setor museológico nacional. 

Uma de suas principais ferramentas para acompanhamento e compartilhamento de 

informações sobre o cenário brasileiro neste campo é a plataforma Museusbr18. 

Implantada em dezembro de 2015, foi inicialmente alimentada a partir dos dados do 

Cadastro Nacional de Museus (um dos instrumentos da Política Nacional de 

Museus, implementada a partir de 2006), e, atualmente, é um instrumento 

colaborativo, com dados atualizados e complementados pelas próprias instituições. 

 
17 Sobre a preservação da espacialidade interna de bens culturais arquitetônicos, ver o artigo “Reuso 
apropriado e preservação da espacialidade: notas para uma teoria do projeto sobre o patrimônio 
edificado”, de Nivaldo Vieira de Andrade Júnior (ANDRADE JÚNIOR, 2015). 
18 A plataforma Museusbr é, atualmente, a maior plataforma de informações sobre os museus 
brasileiros, e está disponível para livre acesso no endereço http://museus.cultura.gov.br/. 
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Em agosto de 2019, a plataforma Museusbr indicava 3.735 museus 

cadastrados no país19. Analisar mais detidamente um tal quantitativo representaria 

uma tarefa excessivamente extensa para o presente trabalho. Sendo assim, 

optamos por delimitar como ponto de partida de estudo os 100 museus mais 

visitados no Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2019a), entendendo ser 

esta uma amostragem suficientemente expressiva para se vislumbrar um panorama 

geral, e que congrega as instituições mais bem-sucedidas junto ao público no país.20 

Um museu possui como funções primordiais a pesquisa, a conservação e a 

comunicação de um determinado patrimônio ao público. Conforme o estatuto do 

Conselho Internacional de Museus (Icom): 

Um museu é uma instituição sem fins lucrativos, permanente e a 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, 
que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o patrimônio 
tangível e intangível da humanidade e seu meio ambiente, visando a 
educação, o estudo e o lazer. (INTERNATIONAL COUNCIL OF 
MUSEUMS, 2017) 

Tendo a comunicação como um de seus tripés, a análise dos resultados 

alcançados por uma instituição museológica precisa levar em consideração o 

número de visitantes que comparecem às atividades culturais e educativas por ela 

promovidas. É importante pontuar, contudo, que este dado deve ser considerado 

nesta análise de forma destacada, mas não exclusiva, já que a instituição precisa 

ainda desenvolver de forma satisfatória as ações de pesquisa e de conservação de 

seu patrimônio 

Um dos instrumentos desenvolvidos pelo Ibram para melhor subsidiar suas 

ações foi o Formulário de Visitação Anual (FVA)21, através do qual, desde 2015, as 

instituições museológicas nacionais passaram a informar anualmente e 

voluntariamente dados relacionados à presença do público em suas ações culturais 

 
19 Consulta realizada em 03 de agosto de 2019, no site http://museus.cultura.gov.br/. 
20 Conforme o FVA 2018, a instituição mais visitada do país teve um público informado de 5 milhões 
de visitantes em 2018 (média aproximada de 416 mil ao mês), enquanto a centésima instituição da 
lista teve um público informado de 76.851 visitantes no mesmo período (média aproximada de 6,4 mil 
ao mês). 
21 O Formulário de Visitação Anual (FVA) foi criado para atender ao Decreto Federal no 8.124/2013, 
sendo regulamentado pela Resolução Normativa no 3, de 19 de novembro de 2014, que “Dispõe 
sobre a regulamentação de dispositivos do Decreto nº 8.124/2013 quanto à obrigatoriedade do envio 
ao Instituto Brasileiro de Museus do quantitativo anual de visitação dos museus e estabelece outras 
providências.” O FVA foi implantado pela primeira vez no ano de 2015, coletando dados referentes ao 
ano de 2014, e vem sendo aplicado anualmente desde então. Os resultados podem ser acessados no 
endereço http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/museus-e-publico/ 
formulario-de-visitacao-anual/. 

http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/museus-e-publico/formulario-de-visitacao-anual/
http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/museus-e-publico/formulario-de-visitacao-anual/
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e educativas no ano anterior (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2018a, 

2018b, 2018c, 2018d e 2019b). 

Em decorrência das condições legais nas quais os dados são 

disponibilizados pelos museus ao Ibram, os resultados do FVA de livre acesso ao 

público são exclusivamente os dados resumidos e agregados. Em outras palavras, 

constam apenas os dez museus mas visitados no país e os cinco museus mais 

visitados por região, sem o número exato de visitantes por instituição, e sem uma 

hierarquização das instituições mais visitadas – os museus aparecem em ordem 

alfabética. Apenas mediante solicitação específica, e assinatura de um termo de 

sigilo e confidencialidade (que veda a divulgação detalhada das informações 

recebidas), pudemos, então, ter acesso aos dados completos dos 100 museus mais 

visitados entre 2014 (primeiro ano de referência de aplicação do formulário) e 2018. 

Após o recebimento das planilhas detalhadas com dados dos 100 museus 

mais visitados no Brasil nos anos de 2014 a 2018, fruto do Formulário de Visitação 

Anual do Ibram, a primeira providência tomada foi reunir todas as instituições em 

uma única planilha, de forma a identificar a quantidade de museus que figuraram 

entre os 100 mais visitados no país, neste período. Ao longo de cinco anos (2014-

2018), 202 instituições museológicas se alternaram nesta lista (Apêndice A), 

algumas figurando apenas uma vez, outras estando presentes todos os anos 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Recorrência das instituições museológicas na lista das 100 mais visitadas no Brasil, entre 
2014 e 2018. 

 
Fonte: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018. 

Uma vez relacionadas as 202 instituições, foi então feita uma análise 

individual de cada uma delas, através de consulta não apenas à própria plataforma 
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dos poderes públicos federal, estaduais e municipais das localidades onde se 

situam, aos sites dos órgãos de preservação em todas as esferas, aos sites de 

jornais e outros eventualmente pertinentes. Sempre que possível, as informações 

foram cruzadas em mais de uma fonte, e consultados documentos oficiais 

disponíveis online. Em 52 casos, já conhecíamos os museus, ou tivemos a 

oportunidade de conhecer no período da pesquisa. 

As informações buscadas nesta análise visaram permitir uma caracterização 

geral das instituições, com foco específico na adaptação de bens culturais 

arquitetônicos para uso como museus, objetivo maior do presente trabalho. Assim, 

foram levantados os seguintes dados: 

a) Cidade e estado de localização – permitindo a compreensão da distribuição 

geográfica das instituições e das peculiaridades ora estudadas; 

b) Existência ou não de acervo próprio (material ou imaterial) – diferenciando 

museus que se dedicam a pesquisar, conservar e comunicar um 

determinado acervo, das instituições que se dedicam a abrigar ações 

culturais variadas, sem relação com um acervo próprio (como muitos centros 

culturais), o que, em última instância, impacta no espaço físico necessário 

para o funcionamento da instituição; 

c) Ano de implantação na sede atual, ou de execução de intervenção de maior 

porte, que tenha alterado sua disposição espacial – permitindo identificar 

aquelas instituições cuja estrutura física tenha sido implantada ou modificada 

após 1990, época na qual os princípios da Nova Museologia já eram mais 

difundidos no país, gerando, quando aplicados, demandas diferentes para o 

espaço físico das instituições (não incluímos aqui modificações 

exclusivamente na expografia); 

d) Preexistência ou não da edificação sede (reuso ou não) – identificando as 

sedes que foram construídas para abrigar as instituições e aquelas que 

foram originalmente construídas para abrigar outros usos, e posteriormente 

adaptadas para funcionamento dos museus; 

e) Tombamento individual ou não da edificação sede – identificando aquelas 

edificações que possuem proteção individual por seu valor como bem 

cultural, seja na esfera federal, estadual ou municipal, sendo aqui excluídas 

as proteções em sítio, por não refletirem a valorização do interior dos 

imóveis, de interesse ao presente estudo. 
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Uma vez compilados tais dados, identificamos 15 instituições cadastradas 

pelo Ibram que não são pertinentes ao presente estudo: são oito unidades de 

conservação da natureza, um sítio arqueológico ao ar livre, duas instituições virtuais, 

um museu itinerante e três instituições móveis (em veículos automotivos), que, por 

não apresentarem uma edificação sede onde atividades museológicas são 

desenvolvidas, foram excluídas da presente análise (Apêndice B). 

Sendo assim, das 202 instituições inicialmente levantadas, após este 

primeiro filtro chegamos ao quantitativo de 187 museus a analisar (Apêndice C). A 

partir deste número, extraímos algumas informações que caracterizam o cenário 

brasileiro nos últimos cinco anos. 

 

3.3. Distribuição geográfica 

 

As 187 instituições se distribuem por todas as cinco regiões do país, em 17 

das 27 unidades federativas, e em apenas 69 de 5.570 municípios existentes no 

Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, [201-]). 

Não é com grande surpresa que observamos que 56% das 187 instituições 

analisadas estão situadas na região Sudeste do país, num total de 105 museus 

(Gráfico 2). A região Sul também se destaca nesse cenário, sendo a segunda com 

maior número de instituições presentes na relação das 100 mais visitadas no Brasil. 

É válido mencionar que no Sul e no Sudeste todos os estados dessas duas 

regiões possuem museus na lista. Na região Norte, dos sete estados que a 

compõem, apenas em três há museus nesta relação; no Nordeste, de nove estados 

há museus em apenas cinco; e na região Centro-Oeste, das quatro unidades 

federativas, não há museus da lista em um dos estados. 

Gráfico 2 – Distribuição das 187 instituições museológicas estudadas, por região do país. 

 
Fonte: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018. 
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A análise dos motivos que levam a tal desigualdade na distribuição 

geográfica das instituições mais visitadas no país certamente requer um 

aprofundamento, que não é, contudo, o foco do presente trabalho. Para além de 

caracterizar de forma geral a presente situação, a apresentação dos dados acima 

expostos servirá para um posterior comparativo. 

 

3.4. Existência de acervo próprio 

 

A grande maioria das 187 instituições museológicas analisadas possui 

acervo próprio, seja ele composto por objetos físicos (documentos, objetos, obras de 

arte, artefatos científicos etc.), seja ele trabalhado através de recursos multimídia 

(em alguns casos, exclusivamente em suportes desta natureza). 

Apenas uma pequena parcela dos museus na relação dos 100 mais 

visitados no Brasil é de espaços que realizam atividades culturais e educativas 

trabalhando com acervo de terceiros, ou mesmo com temáticas alinhadas com suas 

diretrizes gerais, mas sem corresponder a um acervo próprio que guie as ações da 

instituição (Gráfico 3). 

Gráfico 3 – Instituições museológicas com e sem acervo próprio, dentre as 187 estudadas. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus. 

 

3.5. Ano de implantação da sede atual 

 

Mais da metade das instituições analisadas (56%) foi criada e implantada em 

sua sede atual após 1990 (Gráfico 4). Isso não indica que esses museus possuem, 

necessariamente, espaços adequados para exercer suas atividades alinhadas aos 

princípios da Nova Museologia, até porque pode haver restrições de outra natureza 

(físicas, financeiras, de recursos humanos), ou mesmo discordâncias e concepções 
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museológicas distintas. O recorte temporal adotado, contudo, diminui a 

probabilidade de desconhecimento desses princípios, e aumenta as chances de 

busca por espaços físicos compatíveis com suas demandas. 

Para uma quantidade expressiva de museus (32%), criados e implantados 

em suas sedes antes de 1990, não encontramos na presente pesquisa registro de 

modificações substanciais em sua estrutura física após este ano – como alterações 

no programa de necessidades (novas demandas de espaços), na distribuição do 

programa na edificação e/ou na circulação entre os ambientes. No entanto, há um 

grupo de museus criados antes de 1990 (12%) para os quais encontramos registro 

de obras de adaptação de sua estrutura física após essa data, ou mesmo de 

ampliação ou mudança de sede. Se somarmos esse último grupo ao daqueles já 

criados após 1990, teremos, por fim, uma proporção bastante expressiva (68%) de 

instituições cuja estrutura física reflete uma intervenção executada a partir de 1990. 

Gráfico 4 – Instituições museológicas por época de criação e implantação de sua estrutura física, 
dentre as 187 estudadas. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

 

3.6. Preexistência da edificação sede 

 

Quase dois terços das 187 instituições analisadas está sediada em imóveis 

construídos originalmente para abrigar outros usos e adaptados ao uso 

museológico, contra cerca de um terço de sedes construídas especificamente para 

abrigar os museus (Gráfico 5). Esses imóveis reutilizados têm procedências 

temporais e estilos arquitetônicos variados, havendo desde fortificações do século 

XVII, exemplares da arquitetura moderna de meados do século XX, até edificações 

contemporâneas, cujos usos originais já sofreram modificação. 
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É importante lembrar que a condição de preexistência da sede não implica, 

necessariamente, em seu reconhecimento como patrimônio cultural ou na existência 

de algum valor artístico ou histórico de destaque. Este é outro aspecto, a ser 

analisado na sequência. Contudo, independentemente de ser ou não patrimônio 

cultural, a adaptação de uma edificação para um novo uso, para além dos benefícios 

que pode trazer, pode também resultar em limitações na implantação do programa 

de necessidades, na definição dos fluxos de circulação, no atendimento às 

demandas de acessibilidade, dentre outras condicionantes que a preexistência pode 

impor, interferindo mais ou menos no posterior funcionamento da instituição. Em 

nosso atual cenário, grande parte dos museus mais visitados no Brasil lida com esse 

tipo de desafio. 

Gráfico 5 – Instituições museológicas por condição de preexistência de sua sede, dentre as 187 
estudadas. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

 

3.7. Tombamento individual da edificação sede 

 

É expressiva a quantidade de museus, dentre os mais visitados no Brasil, 

cuja sede é um bem tombado individualmente em alguma instância – chegamos a 

45% das 187 instituições ora analisadas (Gráfico 6). Essas edificações pertencem a 

épocas e estilos arquitetônicos variados, e nem todas correspondem a situações de 

reuso de edificações preexistentes: encontramos dez sedes construídas para abrigar 

o museu, e que foram posteriormente tombadas – em geral, exemplares da 

arquitetura moderna. Apesar de não interessarem diretamente ao presente estudo, 

não podemos deixar de mencionar que, no quantitativo das sedes sem tombamento 

individual, estão incluídas algumas localizadas em sítios tombados, onde os 
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aspectos exteriores da edificação precisam atender aos critérios de preservação 

estabelecidos pelos órgãos competentes. 

Gráfico 6 – Instituições museológicas por condição de tombamento individual de sua sede, dentre as 
187 estudadas. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

 

3.8. Cruzamento de dados 

 

Após um olhar individual para cada um dos aspectos acima analisados, 

entendemos ser útil fazer o cruzamento de alguns desses dados, visando aprofundar 

o entendimento acerca do cenário de museus no Brasil – especialmente aqueles 

adaptados para funcionar em edificações preexistentes. 

O primeiro cruzamento de dados realizado é o de instituições que trabalham 

com acervo próprio (foco maior de interesse do presente estudo) com a época de 

implantação em sua sede atual. O resultado encontrado não difere muito do cenário 

global: a grande maioria das 171 instituições com acervo próprio está sediada em 

edificações que foram ora construídas, ora remodeladas, após 1990 (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Instituições museológicas com acervo próprio, na lista das 100 mais visitadas no Brasil 
entre 2014 e 2018, por época de implantação da estrutura da sede atual. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 
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A partir desta primeira subdivisão, identificamos então, para cada segmento 

temporal, a quantidade de museus implantados em edificações reutilizadas e a 

quantidade em sedes novas, construídas especificamente para abrigá-los (Gráfico 

8). O que podemos concluir deste comparativo é que a implantação de museus com 

acervo próprio em edificações preexistentes (reuso) não é um fenômeno recente no 

Brasil, e supera historicamente a construção de sedes específicas para abrigá-los; 

mas este fenômeno registrou, contudo, um leve acréscimo em termos de proporção, 

se compararmos os períodos anterior e posterior a 1990. Antes, as 33 instituições 

em sedes reutilizadas corresponderam a 59% do total; após 1990, as 71 sedes 

reutilizadas já corresponderam a 62% do total. 

Gráfico 8 – Instituições museológicas com acervo próprio, na lista das 100 mais visitadas no Brasil 
entre 2014 e 2018, por época de implantação e condição de preexistência da sede. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

Se considerarmos exclusivamente as situações de reuso em ambos 

períodos, das 104 instituições encontradas vemos que apenas 33 (32%) foram 

implantadas antes de 1990, enquanto 71 (68%), surgiram após 1990. Este dado, 

contudo, não pode ser analisado sem levar em consideração o incremento geral de 

implantação de instituições museológicas no país a partir deste ano – ou seja, não é 

que simplesmente o volume de reuso foi expressivo em relação ao período anterior, 

mas sim que o volume total de museus implantados cresceu substancialmente. 

Partindo agora do quantitativo de sedes reutilizadas acima encontrado (104), 

e analisando dentro dele a proporção de imóveis tombados individualmente, vemos 

que, na esteira do já citado incremento no número total de museus, houve um 

acréscimo quantitativo expressivo de implantação em imóveis tombados 

individualmente após 1990 (Gráfico 9). Porém, se analisarmos proporcionalmente, 

também vemos que o reuso anterior a 1990 esteve mais vinculado à ocupação de 

imóveis tombados individualmente (73%, 24 dos 33 museus), enquanto, após 1990, 
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essa proporção reduziu (62%, 44 dos 71 museus). Em outras palavras, após 1990, 

aumentou a proporção de museus implantados em edificações preexistentes não 

tombadas ou protegidas apenas em sítio. 

Gráfico 9 – Instituições museológicas com acervo próprio e em sedes reutilizadas, na lista das 100 
mais visitadas no Brasil entre 2014 e 2018, por época de implantação e condição de tombamento 

individual. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

Os temas trabalhados pelos museus com acervo próprio, em sedes 

reutilizadas e tombadas individualmente, é também um recorte interessante de 

analisar. Quase a metade das 68 instituições nessa categoria está dedicada ao tema 

histórico, seguida por uma quantidade expressiva de museus de arte – juntas, tais 

categorias correspondem a 80% dos museus nesse recorte (Gráfico 10)22. 

Gráfico 10 – Distribuição das 68 instituições museológicas com acervo próprio e em sedes 
reutilizadas e tombadas individualmente, na lista das 100 mais visitadas no Brasil entre 2014 e 2018, 

por tema do acervo. 

 
Fonte: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018. 

 
22 A classificação dos temas foi extraída da planilha de dados disponível na plataforma Museusbr, no 
site http://museus.cultura.gov.br/, acessada em 03 de agosto de 2019. A maioria dos museus 
estudados autodeclarou sua temática (64). No caso daqueles que não declararam (4), a classificação 
foi feita por nós, mediante consulta aos sites institucionais. 
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Ao comparar essa distribuição temática com a dos 1984 museus que 

declaravam tema na plataforma Museusbr, em 3 agosto de 2019, achamos 

pertinente fazer algumas observações. 

Primeiramente, destacamos a predominância de museus históricos em 

ambos os casos – no total de instituições que declaravam tema, 55% registrava o 

tema histórico, uma proporção ainda maior que os 49% do recorte em estudo. A 

presença expressiva de museus históricos nas sedes reutilizadas e tombadas 

individualmente não chega, contudo, a surpreender: não apenas reflete uma 

tendência geral de existência de mais museus dessa temática, como a vinculação de 

uma temática histórica a um ambiente que também carrega, ele próprio, uma história 

de destaque, é, provavelmente, um estímulo a esse quadro. 

Em segundo lugar, identificamos que apenas 16% do total declarava o tema 

artístico, enquanto a proporção de museus de arte no recorte em estudo é quase o 

dobro, alcançando 31%. Para melhor compreender esse quadro, seria necessária 

uma análise mais aprofundada não apenas das características desses acervos (que 

variam de arte sacra colonial a arte contemporânea), como também das 

características dessas arquiteturas preexistentes e da própria adaptação realizada 

para o uso museológico. 

Por fim, observamos a redução na proporção dos museus de ciências, que 

alcança 15% do total de instituições cadastradas, mas se limita a 10% no recorte 

estudado. A presença mais reduzida de museus de ciências nas sedes reutilizadas e 

tombadas individualmente reflete, provavelmente, a necessidade de espaços mais 

amplos e versáteis para abrigar os experimentos e equipamentos que 

frequentemente eles contêm, encontrando maiores limitações nas edificações 

preexistentes. 

Analisando, por sua vez, quantos anos cada uma das 187 instituições 

apareceu na lista dos 100 museus mais visitados no Brasil, entre 2014 e 2018, e 

destacando também quantos anos cada um dos 68 museus com acervo próprio, 

sediados em edificações reutilizadas e tombadas individualmente, apareceram 

nessa lista, uma informação se destaca: quase a metade das instituições que 

figuram em todos os cinco anos analisados, e metade das que figuram em quatro 

anos, são de museus nessa categoria (Gráfico 11). Vemos, assim, que a adaptação 

fruto da condição de preexistência e do tombamento individual da sede não é, 

necessariamente, um limitador no sucesso de público das instituições. 
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Gráfico 11 – Comparativo entre a recorrência dos museus na lista dos 100 mais visitados no Brasil 
entre 2014 e 2018, e a recorrência daqueles com acervo próprio, em sedes reutilizadas e tombadas 

individualmente. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

Um último cruzamento de dados buscou verificar se a distribuição geográfica 

dos 68 museus com acervo próprio, em edificações reutilizadas e tombadas 

individualmente (ora denominado recorte A), se assemelha ou difere da distribuição 

geográfica das 187 instituições museológicas da lista das 100 mais visitadas no 

Brasil, entre 2014 e 2018. Para ampliar a compreensão do cenário nacional, 

contemplamos também a distribuição geográfica dos 67 museus com acervo próprio 

e sedes construídas especificamente para abrigá-los (ora denominado recorte B), 

que pode ser visto como um contraponto ao recorte A (Gráfico 12). 

O comparativo realizado evidencia a preponderância da região Sudeste em 

todos os cenários, mas especialmente no recorte A – onde abriga 72% do total de 

instituições (49 unidades). A maior parte delas está localizada no estado de São 

Paulo (23 unidades), seguido por Minas Gerais (14 unidades) e Rio de Janeiro (11 

unidades), estados que, além de se destacar nesse recorte, são também os que 

mais abrigam museus na lista dos 100 mais visitados no país, entre 2014 e 2018. 

O Nordeste, em terceira posição no quantitativo geral e no recorte B, salta 

para o segundo lugar no recorte A, com 13% das instituições. A Bahia é o quarto 

estado brasileiro com mais instituições do recorte A, ainda que, quantitativamente, 

encontremos um número bem modesto: apenas três instituições. É interessante 

também observar que o número de instituições do recorte B supera o de instituições 

do recorte A na região Nordeste – o que pode surpreender quem, porventura, 
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costume intuitivamente associá-la aos valores artísticos e históricos do patrimônio 

construído de cidades coloniais, como Salvador e Recife. 

A região Sul abriga apenas 7% dos museus do recorte A, enquanto no 

cômputo geral, bem como no recorte B, a região se destaca em segunda posição no 

país, com uma quantidade numérica e proporcional de instituições bem mais 

expressiva. No Paraná, por exemplo, o quarto estado do país com mais museus na 

amostragem analisada, das 14 instituições identificadas, apenas duas se enquadram 

no recorte A, enquanto seis se enquadram no recorte B. Santa Catarina, com 11 

instituições na lista, também apresenta apenas duas no recorte A, e sete no recorte 

B. 

Na região Centro-Oeste, a situação é um pouco similar: apesar da região 

não ter uma quantidade muito expressiva de museus na lista, dos 10 presentes, 

apenas um se enquadra no recorte A, enquanto outros seis se enquadram no 

recorte B. 

Por fim, a região Norte é a que apresenta a maior proporção interna de 

instituições no recorte A, ainda que com valores numéricos modestos – das sete 

instituições na lista, quatro se enquadram nessa categoria. 

Gráfico 12 – Comparativo da distribuição geográfica dos 187 museus na lista dos 100 mais visitados 
no Brasil entre 2014 e 2018, com aqueles com acervo próprio e sedes reutilizadas ou novas. 

 
Fontes: Formulário de Visitação Anual (FVA), Ibram, 2014 a 2018; pesquisa realizada pela autora nos 

sites institucionais dos museus, órgãos públicos, jornais, dentre outros. 

Assim, constatamos que, no Brasil, a grande maioria dos museus com 

acervo próprio, sediados em edificações construídas para abrigar outros usos e 

adaptadas ao uso museológico, protegidas e individualmente por seu valor como 
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patrimônio cultural, está concentrada nas regiões Sudeste e Nordeste, que abrigam, 

juntas, 85% do número de instituições nesta categoria. 

 

3.9. Visão geral 

 

O estudo ora realizado abarca uma pequena parte das instituições 

cadastradas no país: foram 187 museus, dos 3735 inscritos na plataforma Museusbr 

em agosto de 2019, 5% do total. Entretanto, mesmo que não se possa generalizar o 

cenário museológico nacional a partir das conclusões ora obtidas, tendo a seleção 

sido feita a partir dos dados de visitação mais expressivos, podemos afirmar que tais 

conclusões refletem o cenário de instituições certamente relevantes no Brasil. 

Constatamos que a grande maioria dos museus implantados em edificações 

preexistentes e adaptadas ao uso museológico, individualmente tombadas como 

bem cultural, está sediada no Sudeste do país, nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. O Nordeste é a segunda região com mais museus nessa 

categoria, mas já com um quantitativo menos expressivo. 

Constatamos também que a implantação de museus em edificações 

reutilizadas e individualmente tombadas é historicamente recorrente no Brasil, 

superando, desde sempre, a quantidade de sedes construídas especificamente para 

abrigá-los. A partir de 1990, não apenas o número total de instituições museológicas 

implantadas cresceu substancialmente, como houve também um pequeno aumento 

na proporção de sedes reutilizadas. Por outro lado, houve leve diminuição da 

proporção de edificações reutilizadas e tombadas individualmente, indicando que o 

reuso cresceu em edificações não tombadas ou localizadas em sítios tombados. 

A grande maioria das sedes (novas e reutilizadas) foi implantada ou passou 

por modificações substanciais em sua estrutura física após 1990, o que eleva a 

possibilidade de terem incorporado demandas programáticas fruto dos princípios da 

Nova Museologia. Talvez por esta visão renovada do papel dos museus na 

sociedade, bem como pelo apelo que as edificações tombadas podem exercer sobre 

o público, ou mesmo pela qualidade da gestão das instituições – além de outros 

fatores possíveis –, eventuais restrições fruto da condição de reuso e de 

tombamento individual das sedes não parecem limitar, por si só, o sucesso de 

público das instituições. Conforme visto, quase a metade das 30 instituições que 
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constam na lista das 100 mais visitadas no Brasil em todos os cinco anos de 

aplicação do FVA é de museus em sedes reutilizadas e tombadas individualmente. 

É nítida, por fim, a preferência pela implantação de museus com temas 

históricos nas sedes reutilizadas e tombadas individualmente, possivelmente 

agregando ao valor histórico de seu acervo o valor histórico da própria edificação. 

Contudo, vimos também que a concentração de museus de arte em sedes 

preexistentes e protegidas como bem cultural supera a proporção geral, enquanto os 

museus de ciências nessas sedes são escassos. 

Todos esses aspectos analisados nos levam a concluir que a adaptação de 

bens culturais arquitetônicos brasileiros para uso como museus é uma prática não 

apenas recorrente, mas numericamente expressiva e representativa de porção 

significativa dos museus mais visitados do país. Torna-se, assim, necessário 

avançar em estudos que permitam compreender melhor como tais adaptações são 

realizadas e quais os resultados para as instituições e para o patrimônio construído. 

  



110 

4. ADAPTAÇÃO DE BENS TOMBADOS PARA USO COMO MUSEUS NO 

BRASIL: RESULTADOS PARA O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 

 

Tendo nos dedicado, inicialmente, ao conhecimento acerca da arquitetura de 

museus ao longo da história, bem como acerca da adaptação dos bens culturais 

arquitetônicos para novos usos, e, em um segundo momento, nos detido nas 

motivações para escolha do uso museológico na redefinição funcional deste 

patrimônio, bem como na constatação da recorrência desta prática no cenário 

brasileiro, passaremos à análise dos resultados para o patrimônio arquitetônico das 

adaptações de edificações protegidas para uso como museus no Brasil. 

 

4.1. Metodologia da pesquisa 

 

4.1.1. Delimitação da amostragem 

 

A delimitação da amostragem de museus para a análise dos resultados das 

adaptações ao novo uso museológico teve o mesmo ponto de partida da análise 

feita sobre o quadro brasileiro atual, desenvolvida no capítulo 3. Museus em bens 

culturais arquitetônicos no Brasil: os 100 museus mais visitados no Brasil entre 2014 

e 2018, conforme os dados dos Formulários de Visitação Anual (FVA), compilados 

pelo Ibram. Assim, partimos das mesmas 187 instituições museológicas 

selecionadas anteriormente23, e aplicamos, sucessivamente, os seguintes filtros: 

a) Museus com acervo próprio. 

Através da consulta aos sites oficiais na Internet de cada um dos museus 

(ou de suas instituições gestoras), onde são encontradas informações como 

objetivos, missão ou mesmo apresentações mais genéricas das instituições, 

foram selecionadas aquelas que trabalham com um acervo próprio, seja ele 

material ou exclusivamente imaterial, independentemente da natureza de 

seu suporte (físico, digital etc.). A presença de um acervo próprio a ser 

continuamente pesquisado, conservado e comunicado ao público através de 

ações culturais e educativas implica numa demanda de equipe técnica e de 

espaços físicos em alguns aspectos diferente (e, às vezes, mais complexa) 

 
23 Para detalhes sobre a delimitação deste quantitativo, ver o subcapítulo 3.2 Delimitação do estudo e 
metodologia da pesquisa, parte do capítulo 3. Museus em bens culturais arquitetônicos no Brasil. 
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daquela que se apresenta para instituições que trabalham exclusivamente 

com acervos visitantes de terceiros (como frequentemente são os centros 

culturais). O porte e a natureza dos museus com acervo próprio são, 

naturalmente, muito diversos entre si. Porém, consideramos que aplicar este 

filtro aproxima minimamente o perfil das instituições a serem analisadas. 

Após este filtro, ficamos com o quantitativo de 171 museus a analisar. 

b) Museus implantados em sedes construídas originalmente para outra função, 

e adaptadas ao uso museológico. 

O filtro seguinte a ser aplicado foi o de condição de preexistência da sede 

dos museus, antes de sua implantação – pressuposto fundamental da 

presente análise. As informações foram obtidas nos sites oficiais na Internet 

dos museus (ou de suas instituições gestoras), nos sites dos órgãos de 

preservação federal, estaduais e municipais (acessando documentos oficiais 

disponíveis online), bem como nos sites de outros órgãos públicos, de 

jornais, escritórios de arquitetura e construtoras. 

Dos 171 museus com acervo próprio, temos 104 cuja sede é uma edificação 

preexistente adaptada ao uso museológico. 

c) Museus em sedes reconhecidas como um bem cultural através de proteção 

legal individual, em qualquer esfera. 

A preexistência das sedes não implica, por si só, em seu reconhecimento 

como um bem cultural – condição também imprescindível à presente análise. 

Assim, optamos por contemplar apenas museus com sedes protegidas por 

algum mecanismo legal em decorrência de seu valor como bem cultural 

(seja ele formalmente denominado ou não de “tombamento”), e de forma 

individual (não contemplando, portanto, proteções em sítio)24. Esta última 

opção se justifica pela intenção de analisar casos onde a proteção do interior 

da edificação possua igual importância à proteção do exterior – o que, no 

caso de proteções exclusivamente em sítio, não representa o foco principal. 

Vale destacar que a proteção de conjuntos arquitetônicos (como a Pampulha 

e o Ibirapuera) equivale à de bens individuais, e não à proteção em sítio. 

As informações foram obtidas nos sites dos órgãos de preservação federal, 

estaduais e municipais (acessando documentos oficiais disponíveis online), 

 
24 Esta análise foi realizada em agosto de 2019. Desta forma, caso alguma sede tenha sido tombada 
após essa data, não estará aqui contemplada. 
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bem como nos sites oficiais na Internet dos museus (ou de suas instituições 

gestoras), de outros órgãos públicos e de jornais. 

Dos 104 museus em sedes reutilizadas, temos, enfim, 68 que são protegidos 

legalmente e individualmente como bem cultural. 

d) Museus implantados nas sedes atuais após 1990 (ou cuja estrutura física 

tenha sido substancialmente remodelada após essa data). 

Conforme vimos no subcapítulo 3.1 Motivações gerais, as três últimas 

décadas do século XX foram palco de uma série de mudanças nas 

motivações para implantação de novos museus, bem como nas funções 

desempenhadas por essas instituições e nas formas de apropriação pelos 

visitantes, implicando em mudanças também nas necessidades de equipe 

técnica e de espaço físico. 

Naturalmente, o reflexo dessas mudanças nas sedes das instituições 

existentes ou então criadas se deu de forma progressiva, sendo mais 

frequente a partir da década de 1980. No presente estudo, optamos por 

estabelecer o ano de 1990 como marco inicial da análise a ser realizada, 

entendendo que os museus implantados a partir de então (ou cujas sedes 

tenham sido reestruturadas em sua disposição espacial após essa data) 

refletem, com maior probabilidade, esse novo cenário – novamente, numa 

intenção de aproximar o perfil das instituições analisadas. Vale ressaltar que 

não incluímos aqui modificações efetuadas exclusivamente na expografia, 

sem impacto significativo na distribuição do programa de necessidades nos 

ambientes, nos fluxos ou na infraestrutura, uma vez que não 

corresponderiam, desta forma, a uma reconfiguração da sede como um 

todo, conforme as novas demandas que se apresentavam. 

As datas de implantação, e as informações acerca de reformas, ampliações, 

relocações ou outros tipos de modificações nas sedes, foram obtidas nos 

sites oficiais na Internet dos museus (ou de suas instituições gestoras), bem 

como em sites de notícias (jornais), de órgãos públicos, de escritórios de 

arquitetura e de construtoras, cruzando as informações, sempre que 

possível, em mais de uma fonte. Nos museus visitados ao longo dos meses 

de pesquisa, as informações foram também confirmadas presencialmente 

com prepostos da instituição, ou em documentos obtidos através deles. 
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A partir das 68 instituições anteriormente identificadas, encontramos, por fim, 

referência a 44 museus com acervo próprio, em sedes reutilizadas e 

protegidas legalmente e individualmente como bem cultural, e cujas sedes 

foram implantadas ou remodeladas a partir de 1990 (Apêndice D). 

Deste universo de 44 instituições, tivemos a oportunidade de visitar 

presencialmente 2325. A análise das 21 instituições não visitadas seria, assim, 

inevitavelmente prejudicada em comparação à daquelas percorridas com o olhar 

direcionado para os aspectos que se deseja analisar, ainda que pudessem ser 

acessadas fotografias, peças gráficas ou outros documentos. 

A seleção final dos museus analisados se limita, portanto, às 23 instituições 

visitadas, dentre as 44 identificadas através dos filtros aplicados, distribuídas em 

sete unidades da federação e em sete municípios (ver Apêndice E). 

 

4.1.2. Critérios de análise 

 

Dentre as correntes teóricas de restauração, apresentadas no subcapítulo 

2.2 A adaptação de bens culturais para novos usos, estabelecemos o restauro 

crítico-conservativo como nosso referencial teórico para a análise das adaptações 

para o uso museológico das instituições selecionadas para pesquisa. Cada análise 

será, assim, feita à luz de quatro fundamentos desta corrente teórica, anteriormente 

expostos: a mínima intervenção, a preservação da imagem figurativa do objeto, a 

distinguibilidade e a unidade de monumento e ambiente. Não incluiremos o 

fundamento da reversibilidade, por não termos encontrado referências bibliográficas 

suficientes para compreender seu entendimento no restauro crítico-conservativo. 

É preciso reconhecer que a aplicação dos fundamentos selecionados não 

constituiu um processo completamente isento de subjetividades. Primeiramente, não 

obstante tenhamos procurado nos ater às suas concepções teóricas conforme os 

textos consultados, a transposição da teoria para as situações práticas implicou, 

inevitavelmente, na interpretação desses fundamentos. Além disso, a identificação 

dos valores históricos e artísticos dos bens analisados também foi fruto da nossa 

interpretação, uma vez que não tivemos acesso aos pareceres que subsidiaram as 

 
25 Já conhecíamos previamente oito desses 44 museus. Após iniciarmos a pesquisa, realizamos 
viagens de estudo para revisitarmos alguns museus e expandir o número de instituições conhecidas, 
deste universo de 44 identificadas, dentro das nossas possibilidades financeiras. Acrescentamos, 
assim, mais 15 museus à lista de visitados, alcançando um total de 23 museus conhecidos. 
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decisões de tombamento e, por vezes, nem sequer há documentos oficiais que 

atestem explicitamente tais valores. Como resultado, temos, sem dúvida, uma dose 

de subjetividade fruto do nosso olhar, acrescentada às análises realizadas. 

No que concerne à mínima intervenção, ela contempla tanto o aspecto da 

demanda (o mínimo necessário), quanto o aspecto do impacto proporcionado pela 

resposta a essa demanda (o elemento físico, construído). Carbonara pontua que 

“tudo aquilo que se faz deverá responder em primeiro lugar às exigências da tutela, 

e não, por exemplo, a intenções preconcebidas de um uso mais intenso ou de 

reconotações estéticas” (CARBONARA, 1997, p. 376, tradução nossa). Em nossa 

interpretação, contudo, optamos por considerar como mínima intervenção eventuais 

inserções fruto de demandas contemporâneas de segurança e/ou acessibilidade 

(como elevadores, rampas, instalações de combate a incêndio etc.), a depender da 

solução adotada, por entendermos que, com certa frequência, são exigências legais 

e atuais para qualquer uso que se implante no bem (inclusive o original), e não 

simplesmente a adoção de usos mais intensos. 

Quanto à unidade monumento e ambiente, ressaltamos que nossa análise 

estará limitada à eventual interferência da adaptação na relação indissociável entre 

o interior e o exterior da edificação, identificando até que ponto o bem arquitetônico 

é tratado como um contentor que compõe, por seu exterior, um determinado cenário 

urbano histórico, mas cujo interior é livremente adaptado para o novo uso, ou 

mesmo situações onde a própria relação visual entre o interior e o exterior da 

edificação é suprimida. Apesar deste fundamento, em sua concepção, envolver o 

entorno urbano do monumento, não obtivemos informações suficientes sobre as 

eventuais ações do poder público sobre os tecidos urbanos nos quais se inserem os 

museus analisados na presente pesquisa, para podermos nos aprofundar neste viés 

de análise – e, de qualquer forma, nosso foco de interesse está, essencialmente, 

nos impactos sobre a arquitetura do bem. 

Para possibilitar uma melhor apreensão dos impactos observados, à luz dos 

quatro citados fundamentos, os reunimos conforme agrupamentos recorrentes no 

exterior das edificações, em seu interior, e nos fluxos de circulação (que 

transcendem uma divisão mais simples interior / exterior): 

Impactos externos 

a) Alterações pontuais – modificações no aspecto externo que não 

correspondem a um aumento de volume, incluindo o recobrimento de 
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pátios internos, pela interferência proporcionada na volumetria externa da 

edificação; 

b) Ampliações externas – acréscimos integrados ao volume preexistente, 

implicando no aumento de volume e área construída; 

c) Construção de anexos – que podem ou não estar fisicamente conectados 

ao volume preexistente. 

Impactos internos 

a) Alterações na arquitetura: 

a.1) Tamponamento de vãos – fechamento de portas e janelas, ainda 

que realizados com estruturas leves, e que eliminam a percepção da 

existência dos vãos; 

a.2) Alteração na compartimentação – com supressão ou acréscimo de 

paredes, modificando a subdivisão interna da edificação; 

a.3) Alteração no tratamento de superfícies – envolvendo os materiais de 

acabamento de piso, paredes e tetos; 

a.4) Inserção de novos elementos – como infraestrutura de instalações. 

b) Sobreposição da expografia à arquitetura – interferindo, através dos 

elementos expográficos, na apreensão da ambiência do bem cultural; 

c) Outros específicos – situações ocorridas em determinados museus, que 

não se replicam em outros, mas que são válidas de serem pontuadas. 

Fluxos de circulação 

a) Alterações pontuais – modificações de menor impacto ou 

complementares aos fluxos existentes, sem perder as principais 

características dos fluxos inerentes à tipologia arquitetônica da 

edificação; 

b) Modificações – reproposição dos fluxos de circulação na edificação, em 

substituição àqueles característicos da tipologia arquitetônica da 

edificação. 

Avaliamos os impactos, assim, conforme os agrupamentos acima expostos, 

à luz dos quatro fundamentos anteriormente descritos. 

Para além das observações por nós efetuadas quando visitamos os museus, 

e da documentação das sedes através de registros fotográficos, a análise foi 

subsidiada por informações obtidas nos sites oficiais dos museus ou de suas 

instituições mantenedoras, nos sites dos órgãos de preservação, nos sites dos 
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escritórios de arquitetura que projetaram as intervenções, e em documentos e 

informações escritas e verbais obtidas através do contato formal estabelecido com 

os museus, tendo sido enviada, para cada um deles, uma carta de apresentação da 

pesquisa, através de mensagem eletrônica ao endereço de e-mail indicado pelos 

funcionários na visita realizada, ou constante no site da instituição26. Nossa análise 

se limitou, portanto, ao material ao qual tivemos acesso, e pode apresentar lacunas, 

não contemplando determinados aspectos da intervenção sobre os quais não 

tivemos informação – sejam eles aspectos físicos (como o estado anterior de 

conservação da preexistência ou as modificações físicas efetuadas), ou mesmo as 

externalidades que influenciaram as decisões projetuais. 

Mais do que dar uma visão geral dos resultados alcançados na adaptação 

de um determinado museu, nossa análise procurou explicitar quais foram os 

impactos mais recorrentes nas adaptações. Essa opção, ainda que possa deixar 

como lacuna a percepção global de resultado individual dos projetos estudados, está 

mais alinhada com o nosso objetivo de mapear o resultado das adaptações, no que 

concerne à interferência no patrimônio arquitetônico. Assim, foi produzido um quadro 

resumo relacionando os impactos identificados às instituições estudadas (Quadro 

11), apresentado no subcapítulo 4.5 Cenário resumido. 

Nos subcapítulos a seguir, por sua vez, incluímos ao final outros quadros 

resumo, onde assinalamos se os impactos observados atendem ou não ao 

fundamento em questão. Atribuindo um ponto para cada fundamento não atendido 

em um determinado impacto, criamos uma escala denominada “grau de impacto”, 

que nos auxiliará a mensurar mais objetivamente os resultados encontrados, tendo 

as seguintes situações: 

0 = atende a todos os fundamentos 

1 = não atende a um fundamento 

2 = não atende a dois fundamentos 

3 = não atende a três fundamentos 

4 = não atende a nenhum dos quatro fundamentos 

 

 
26 Não obtivemos retorno ou documentos de todas as instituições contatadas. Para maiores detalhes 
acerca dos materiais recebidos e das fontes consultadas para cada instituição, ver a seção “fontes de 
pesquisa”, nas fichas individuais dos museus (Apêndice F). 
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4.2. Impactos externos 

 

Na análise dos resultados da adaptação ao uso museológico para o 

patrimônio arquitetônico, iniciaremos pelos impactos observados no exterior das 

edificações, agrupados em alterações pontuais, ampliações externas e construção 

de anexos. Ressaltamos que pode haver mais de um impacto no mesmo museu. 

Das 23 instituições estudadas, observamos que em apenas sete (30%) não 

foram identificados impactos da intervenção no exterior da edificação. Nesse rol de 

museus com seu exterior integralmente preservado temos a Casa do Baile27, o 

Memorial Minas Gerais Vale28, o Museu Afro Brasil29, o Solar da Marquesa de 

Santos30, o Museu de Arte da Pampulha31, o Museu do Futebol32 e o Museu Náutico 

da Bahia33. No Solar da Marquesa de Santos, um anexo foi construído justaposto à 

fachada posterior entre as décadas de 1930 e 1940. Não tendo sido fruto da 

intervenção de implantação do museu, não foi, assim, considerado como um 

impacto na presente análise. 

 

4.2.1. Alterações pontuais 

 

Em oito museus estudados (35%), foram observadas alterações pontuais 

nas fachadas das edificações preexistentes. 

 
27 Inaugurada em 1943 como restaurante dançante, com projeto de Oscar Niemeyer, a Casa do Baile 
(Belo Horizonte/MG) foi adaptada entre 1999 e 2002 para uso como museu, através de projeto de 
Álvaro Hardy e Mariza Coelho, com colaboração do próprio Oscar Niemeyer. Apêndice F / Ficha 01. 
28 O prédio da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte/MG) foi inaugurado 
em 1897, com projeto de José de Magalhães. Em 2010, passou a abrigar o Memorial Minas Gerais 
Vale, com projeto de adaptação do Estúdio Arquitetura e Tetro Arquitetura. Apêndice F / Ficha 06. 
29 O Palácio das Nações (São Paulo/SP) foi inaugurado em 1953, integrando o Parque Ibirapuera, 
com projeto de Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa, Zenon Lotufo e Kneese de Melo. Em 2004, passou a 
abrigar o Museu Afro Brasil, com projeto de adaptação do escritório Brasil Arquitetura. Apêndice F / 
Ficha 07. 
30 O Solar da Marquesa de Santos (São Paulo/SP) é uma edificação que remonta à segunda metade 
do século XVIII. Em 1934, foi construído um volume anexo integrado à fachada posterior. Em 1991, 
passou a abrigar o uso museológico, após adaptação projetada por Cássia Magaldi e Leila Regina 
Diegoli. Apêndice F / Ficha 09. 
31 O Cassino da Pampulha (Belo Horizonte/MG) foi inaugurado em 1943, com projeto de Oscar 
Niemeyer. Foi reinaugurado em 1996, como Museu de Arte da Pampulha, com projeto de autoria não 
identificada. Apêndice F / Ficha 15. 
32 O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu (São Paulo/SP) foi inaugurado em 
1940, com projeto do Escritório Severo Villares. Em 2008, o Museu do Futebol ocupou parte de sua 
estrutura, com projeto de Mauro Munhoz, Daniel Pollara e Paula Bartorelli. Apêndice F / Ficha 18. 
33 O Forte de Santo Antônio (Salvador/BA), também conhecido como Farol da Barra, tem origens no 
final do século XVII, com projeto do Eng. João Coutinho. Em 1998, o Museu Náutico da Bahia foi 
inaugurado no forte, com projeto de adaptação de autoria não identificada. Apêndice F / Ficha 20. 
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Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência de São Paulo34 

O prédio do antigo armazém central da Estrada de Ferro Sorocabana, que 

abriga hoje a Estação Pinacoteca e o Memorial da Resistência de São Paulo, teve 

parte de sua fachada posterior adaptada para criação do acesso ao Memorial da 

Resistência de São Paulo (Figura 40). Algum tempo após a implantação do 

Memorial, o espaço recuado que antecedia esse acesso acabou sendo incorporado 

ao interior da edificação, através de novos fechamentos de teto e esquadria. O 

acesso ao Memorial passou a se dar pela entrada principal, na fachada oposta, de 

forma integrada com a Estação Pinacoteca. 

Figura 40 – Entrada do Memorial da Resistência de São Paulo, em 2008. 

 

Fonte: KÜHL, 2008, p. 249. 

Na fachada posterior, observamos também um tratamento diferenciado no 

revestimento de parte do térreo: em contraste com o revestimento em tijolinhos 

vermelhos, que caracteriza a edificação, há um segmento revestido em argamassa, 

com acabamento em pintura na cor branca, sobre o qual é aplicada a identidade 

visual dos dois museus (Figura 41). 

 
34 O armazém central da Estrada de Ferro Sorocabana (São Paulo/SP) foi inaugurado em 1914, com 
projeto de Francisco de Paula Ramos de Azevedo. A adaptação da edificação ao uso museológico foi 
concluída em 2002, com projeto de Haron Cohen. Apêndice F / Fichas 02 e 05. 
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Figura 41 – Edifício sede da Estação Pinacoteca e do Memorial da Resistência de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Essa intervenção é um exemplo de inserção sem dúvida distinguível da 

preexistência, mas que proporciona um grande contraste, não constitui uma mínima 

intervenção e interfere expressivamente na imagem da obra, não se justificando 

sequer funcionalmente, uma vez que o acesso ao museu não se dá pelos vãos de 

porta desse segmento da fachada. Assim, ainda que não tenhamos conseguido 

identificar se essa foi uma inserção prévia ou fruto da adaptação ao uso como 

museu, a sua manutenção (se anterior) e a sua valorização visual não deixam de ser 

resultado da intervenção de implantação do museu. 

A construção de um estacionamento subterrâneo no antigo pátio de 

manobra da Estrada de Ferro Sorocabana, ação vinculada à intervenção na vizinha 

Estação Júlio Prestes, se agregou valor, por um lado, ao facilitar a visitação para 

quem vai de automóvel aos museus, por outro lado prejudicou a unidade do 

ambiente com o monumento, eliminando a estreita relação do antigo armazém com 

a ferrovia. 
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Museu Catavento35 

No Museu Catavento, duas rampas para acessibilidade e uma série de 

equipamentos de infraestrutura (especialmente de climatização) interferem 

pontualmente na percepção externa da edificação. 

As rampas, uma na entrada principal e outra no acesso administrativo, 

possuem partido simplificado. No caso da rampa do acesso principal, contudo, há 

uma interferência direta no documento histórico com a demolição da balaustrada 

(ainda que bastante limitada e funcionalmente justificável), além de interferência na 

imagem da obra, especialmente pela opção cromática adotada no guarda-corpo 

(Figura 42). 

Figura 42 – Rampa na entrada principal do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Quanto aos equipamentos de infraestrutura, se no térreo passam mais 

despercebidos pelo visitante, pelo grande porte da edificação e sua alocação fora da 

fachada principal, no pavimento superior estão na rota de circulação do público, 

sendo muito evidente a sua presença (Figuras 43 e 44). 

 
35 O Palácio das Indústrias (São Paulo/SP) foi inaugurado em 1924, com projeto do Escritório Ramos 
de Azevedo. O edifício foi integralmente adaptado para funcionamento do Museu Catavento, em 
2009, com projeto de autoria não identificada. Apêndice F / Ficha 08. 
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Figura 43 – Implantação de equipamentos de infraestrutura na área externa do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Figura 44 – Varanda no circuito de visitação, no pavimento superior do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

No pátio interno, há um ponto de acesso a áreas do subsolo do museu, o 

que também interfere em sua ambiência (Figura 45). 
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Figura 45 – Acesso a área técnica no pátio interno do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Em todos esses exemplos, consideramos que a preservação da imagem da 

obra é prejudicada devido às soluções técnicas e estéticas adotadas, de 

contrastante distinguibilidade e excedendo o mínimo necessário à preservação do 

bem (ainda que necessário ao novo uso, outras soluções técnicas poderiam ser 

dadas, com menor impacto físico e visual na preexistência). Consideramos, contudo, 

não haver prejuízos maiores à relação do monumento com seu entorno, por se tratar 

de interferências bastante pontuais. 

 

Museu da Gente Sergipana36 

O recobrimento do pátio interno do antigo Colégio Atheneuzinho interfere 

pontualmente na volumetria externa da preexistência. Sua percepção, contudo, se 

dá basicamente a partir do próprio pátio – ao circular ao redor da edificação, no nível 

do observador, quase não se vê a cobertura (Figura 46). O partido adotado cria uma 

 
36 O prédio que abrigou o antigo Colégio Atheneu Dom Pedro II (Aracaju/SE) foi inaugurado em 1926. 
Em 2011, passou a sediar o Museu da Gente Sergipana, com projeto de adaptação e ampliação 
desenvolvido pelo escritório Ágora Arquitetos Associados. Apêndice F / Ficha 10. 
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estrutura independente, que não toca e se eleva acima do volume da edificação 

antiga, favorecendo, também, a ventilação natural no ambiente (Figura 47). 

Figura 46 – Museu da Gente Sergipana, visto pela fachada lateral esquerda. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Figura 47 – Cobertura vista a partir do pátio, no Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Consideramos que a cobertura do pátio não atende aos critérios da mínima 

intervenção, da distinguibilidade e da preservação da imagem da obra. Ainda que 
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pouco interfira fisicamente nas estruturas preexistentes, sua inserção não reflete 

uma demanda da preservação do bem, tampouco alguma exigência legal de 

segurança ou acessibilidade universal, mas sim a intensificação do aproveitamento 

da edificação pelo novo uso. O partido adotado é nitidamente contemporâneo, mas 

não dialoga com a preexistência (através das formas ou materiais empregados) e 

elimina a percepção do antigo vazio volumétrico com um recobrimento opaco, ainda 

que levemente elevado. A utilização de uma cobertura transparente, ou mesmo 

translúcida, em uma cidade de clima tropical úmido como Aracaju, possivelmente 

não conferiria a condição ambiental desejada para o uso do pátio. No entanto, 

impõe-se, assim, o prejuízo à preservação da imagem da obra. Podemos admitir, por 

fim, que a cobertura atende à unidade de monumento e ambiente, uma vez que é 

pouco percebida a partir do exterior. 

A inserção de uma rampa na fachada principal proporciona uma rota 

acessível e uma entrada comum a todos os visitantes. Apesar de implicar na 

supressão de parte do guarda-corpo da escada central, e do partido adotado no 

guarda-corpo também não dialogar com a preexistência, está é, ao menos, uma 

demanda que responde a requisitos legais para qualquer uso contemporâneo da 

edificação, que proporciona menos interferência na preservação da imagem da obra 

(pelo porte e forma de inserção na fachada), além de não prejudicar a unidade 

monumento ambiente (Figura 48). 

Figura 48 – Rampa na fachada principal do Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Museu da Imigração do Estado de São Paulo37 

O impacto externo identificado no Museu da Imigração do Estado de São 

Paulo é constituído pelas duas escadas de emergência, inseridas em cada uma das 

extremidades do espaço expositivo, no pavimento superior (Figura 49). 

Figura 49 – Escada de emergência, Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Certamente fruto de uma demanda das normas de segurança, a inserção 

das escadas não representa um desrespeito ao valor histórico da edificação, 

atendendo, ao nosso ver, ao fundamento da mínima intervenção. Se não agrega um 

valor estético à preexistência, também não julgamos que corrompa a imagem da 

obra, nem a relação do monumento com o ambiente, não apenas pelos materiais 

empregados, como também pela forma de inserção na edificação. Atende, por fim, 

ao fundamento da distinguibilidade. 

 

 

 

 

 

 
37 A Hospedaria de Imigrantes (São Paulo/SP) foi inaugurada em 1887, com projeto de Antonio 
Martins Haussler. Em 2014, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo foi reinaugurado no local, 
após reestruturação física de parte do conjunto arquitetônico, com projeto de Juca Pires. Apêndice F / 
Ficha 11. 



126 

Museu de Arte do Rio38 

O Palacete D. João VI foi objeto da alteração pontual mais impactante 

executada no âmbito das intervenções estudadas: a inserção de uma grande 

cobertura ondulada, que parte do antigo prédio do Hospital da Polícia Civil (hoje 

Escola do Olhar, que também integra o museu) e pousa sobre a cobertura do 

palacete (Figura 50). 

Figura 50 – Museu de Arte do Rio, visto a partir da Praça Mauá. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

O gesto arquitetônico, que alude ao “mar” da sigla do museu e da Baía de 

Guanabara defronte, é, sem dúvida, um forte elemento de marketing do 

empreendimento, uma das ações de destaque da operação urbana Porto Maravilha, 

voltada à requalificação da região portuária da cidade do Rio de Janeiro. Transmite 

ainda para o transeunte a informação de que aqueles dois prédios tão distintos 

compõem um uso integrado. Entretanto, neste mesmo aspecto reside nossa primeira 

ressalva: este partido modifica fundamentalmente a percepção externa da edificação 

preexistente, sua própria relação com o ambiente. Se antes esta era vista como um 

monumento independente (mesmo após perder sua exclusividade como edificação 

de grande porte no entorno), hoje é percebida como parte de um conjunto, um 

 
38 O Museu de Arte do Rio (Rio de Janeiro/RJ) foi inaugurado em 2013, com projeto de adaptação 
desenvolvido pelos escritórios Bernardes e Jacobsen Arquitetura. Ocupa o Palacete D. João VI, 
inaugurado em 1918; o antigo Hospital da Polícia Civil, da década de 1940; e a marquise do terminal 
rodoviário Mariano Procópio, de 1950. Apêndice F / Ficha 16. 
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anexo, no qual nem mesmo a funcionalidade de seus acessos principais foi 

preservada39. 

A execução da nova cobertura modificou também a volumetria do palacete, 

suprimindo boa parte das águas do telhado para criação de um terraço (que recebe 

os pilares de apoio da nova cobertura) e construindo um novo volume para abrigar 

áreas técnicas, para além do próprio avanço da laje ondulada sobre o imóvel. Está 

longe de ser considerada, portanto, uma mínima intervenção, não atende 

adequadamente ao princípio da distinguibilidade, e em nada contribui para a 

preservação da imagem eclética do Palacete D. João VI (Figura 51). Vale ressaltar 

que o decreto de tombamento da edificação relaciona especificamente a morfologia 

e o telhamento da cobertura como um dos elementos a serem preservados40. 

Figura 51 – Nível da cobertura do Palacete D. João VI, Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Paço do Frevo41 

Na fachada principal do Paço do Frevo, uma rampa metálica foi inserida 

para proporcionar acessibilidade a pessoas com dificuldades de locomoção (Figura 

52). A solução não compromete a relação da edificação com o ambiente, mas adota 

 
39 Trataremos dos acessos do Museu de Arte do Rio no subcapítulo 4.4 Fluxos de Circulação. 
40 Artigo 1º do Decreto Municipal n. 19002, de 05/10/2000, que “Tomba os bens que menciona na 
área portuária, I AR”. 
41 O prédio da Western Telegraph Company (Recife/PE) foi construído na primeira década do século 
XX. Em 2014, com projeto do escritório Grau Grupo de Arquitetura e Urbanismo, foi integralmente 
adaptado para abrigar o Paço do Frevo. Apêndice F / Ficha 21. 
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um partido que não atende adequadamente à distinguibilidade, pelo contraste que 

proporciona. Não consideramos, contudo, que chegue a prejudicar a imagem da 

obra, pelo porte reduzido em relação ao porte da edificação (Figura 53). Pela pouca 

interferência física sobre a preexistência, bem como por decorrer de uma demanda 

de adequação à legislação atual, consideramos atender à mínima intervenção. 

Figura 52 – Rampa na fachada do Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Figura 53 – Fachadas principal e lateral esquerda do Paço do Frevo. 

 
Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Pinacoteca de São Paulo42 

Na Pinacoteca de São Paulo, observamos duas alterações pontuais com 

impacto no exterior da edificação. A primeira é o recobrimento dos pátios internos, 

que, apesar de internos, constituíam vazios na volumetria externa da edificação – 

vistos apenas de cima, mas, de qualquer forma, uma característica do bem (Figura 

54). Não consideramos esse recobrimento como uma mínima intervenção, pois sua 

motivação vem, essencialmente, da intensificação do uso da edificação – ainda que 

a conservação dos elementos preexistentes venha a se beneficiar com tal inserção, 

pela proteção contra as intempéries. Apesar de modificar a proporção de cheios e 

vazios da volumetria do prédio, a utilização do vidro na cobertura dos pátios 

preserva a transparência visual característica desses ambientes. O partido adotado 

se distingue da preexistência, mas é discreto, não se torna o foco da atenção, além 

de apresentar referências formais da ortogonalidade presente no piso, na 

envazadura e na própria textura dos tijolos das paredes dos pátios. Ao nosso ver, o 

recobrimento dos pátios não prejudica, assim, a imagem da obra ou sua relação com 

o ambiente, e atende ao princípio da distinguibilidade. 

A segunda alteração corresponde à criação de um belvedere metálico na 

antiga entrada principal da edificação (havendo sido demolida a escadaria 

preexistente), sob o qual foram instalados equipamentos de climatização (Figura 54); 

e a alocação de geradores e demais equipamentos de instalações elétricas, 

cercados por uma grade, defronte à antiga fachada principal da edificação (Figura 

55). Se a perda de função do acesso principal por essa fachada já é prejudicial ao 

bem cultural43, a instalação desses equipamentos nesse local lhe confere um 

tratamento de espaço de serviços, diametralmente oposto à importância que teve 

historicamente. Para além de não se tratar de uma mínima intervenção, a imagem 

da obra e sua relação com o ambiente do entorno ficam prejudicadas – 

independentemente da pertinência que se possa ter da modificação dos fluxos de 

acesso à edificação. 

 

 
42 Construído entre 1897 e 1900, com projeto do escritório de Ramos de Azevedo, para abrigar o 
Liceu de Artes e Ofícios, o edifício que desde 1905 abrigou (dentre outros usos) a Pinacoteca de São 
Paulo (São Paulo/SP) passou por ampla reestruturação para adequação ao uso exclusivamente 
museológico, com projeto de Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Weliton Ricoy Torres, 
sendo reinaugurado em 1998. Apêndice F / Ficha 23. 
43 Sobre a perda de função do acesso principal da Pinacoteca de São Paulo, ver item 4.4.2 
Modificação. 
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Figura 54 – Pinacoteca de São Paulo, vendo-se a cobertura em vidro ao centro do volume, e o 
belvedere na portada principal. Os planos mais rebaixados correspondem aos pátios internos. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-
sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects. Acesso 

em: 14 dez. 2019. 

Figura 55 – Antiga fachada principal da Pinacoteca do Estado. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Quadro resumo 

Analisando exclusivamente as situações de alteração pontual do exterior das 

edificações estudadas, observamos, portanto, que em apenas um museu a 

intervenção identificada alcança um grau de impacto igual a zero (o que corresponde 
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ao atendimento, ao nosso ver, aos fundamentos estabelecidos como critério de 

análise). Também vale destacar como a mínima intervenção, a distinguibilidade e a 

preservação da imagem são igualmente pouco atendidos. 

O resumo das análises efetuadas pode ser visualizado no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Exterior da Edificação – Alterações Pontuais 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

 

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

 / ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca N N N N 4

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
- - - - -

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
N N N N 4

6 Memorial Minas Gerais Vale - - - - -

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento N N N S 3

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

 Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
N N N S 3

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
S S S S 0

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal 

MM Gerdau
- - - - -

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
- - - - -

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio N N N N 4

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol - - - - -

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo S S N S 1

22 Palacete das Artes Rodin Bahia - - - - -

23 Pinacoteca de São Paulo N N S N 3

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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4.2.2. Ampliações externas 

 

Em seis museus estudados (26%), as edificações foram objeto de ampliação 

externa, fruto da intervenção de adaptação ao uso museológico. 

 

Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro44 

No Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro, um cinema / auditório foi instalado 

no pavimento inferior da casa, onde havia originalmente um salão de jogos. Para 

viabilizar as dimensões mínimas para o novo ambiente, além da reconfiguração das 

paredes internas, foi necessário incorporar a área sob o antigo balanço do 

pavimento acima, e criar um volume que se sobressai à projeção da edificação, não 

se constituindo, assim, em uma mínima intervenção (Figura 56). 

Figura 56 – Fachada do Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro, no local do cinema, onde houve 
ampliação do pavimento inferior (área contornada em vermelho). 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Ainda que não esteja em uma das principais visualizações da casa, a 

modificação prejudica a imagem da obra ao suprimir a leveza do volume acima, não 

apenas pela eliminação do balanço, como também pelo tratamento de superfície 

dado à fachada do pavimento inferior nesse trecho: nos demais segmentos, este 

 
44 A antiga residência de Walther Moreira Salles (Rio de Janeiro/RJ) foi inaugurada em 1950, com 
projeto de Olavo Redig de Campos. Em 1999, com adaptação projetada por Maria Luiza Dutra e 
Walter Arruda de Menezes, passou a abrigar o Instituto Moreira Salles. Apêndice F / Ficha 04. 
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embasamento é revestido em pedras irregulares argamassadas, gerando um 

contraste de cor e textura, que se perdeu com a intervenção realizada (Figura 57). A 

similaridade do revestimento do acréscimo e do pavimento acima não proporciona a 

distinguibilidade desejável, especialmente tendo em vista um observador não 

especializado. Considerando que a casa está localizada em um amplo terreno, onde, 

inclusive, já foram edificados novos volumes para abrigar o programa do museu, 

entendemos que essa intervenção poderia ter sido evitada. 

Figura 57 – Fachada do Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro, em trecho onde não houve alteração 
do embasamento. Observar o balanço e o revestimento em pedra. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Apesar da interferência negativa na imagem da obra, consideramos que a 

intervenção atende ao princípio da unidade monumento e ambiente, uma vez que 

tanto no uso antigo como salão de jogos, quanto no atual como cinema, é mantida a 

comunicação desse ambiente com seu exterior. 

Além da modificação no salão de jogos, a antiga ala de serviços, já 

modificada ao longo dos anos, também foi objeto de nova ampliação externa: ao 

segundo pavimento acrescido adicionou-se um novo acesso vertical (Figuras 58 e 
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59). Além disso, o sistema de climatização demandou a construção de um volume 

mais elevado, para abrigar o maquinário (Figura 60). Tais adaptações excederam o 

caráter predominantemente conservativo defendido pela mínima intervenção, ainda 

que possamos compreender as necessidades funcionais que demandaram tais 

acréscimos. Não são também facilmente distinguíveis como fruto de um momento 

posterior. É interessante observar, contudo, que mais do que os acréscimos 

mencionados, é a presença de uma nova edificação no terreno vizinho que interfere 

na imagem da obra, e em sua relação com o ambiente (Figura 59). 

Figura 58 – Área da piscina no atual Instituto Moreira Salles/RJ, no início da década de 1950. 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles. Disponível em: https://ims.com.br/2019/09/25/ims-rio-casa-e-jardim-
sobre-a-casa-da-gavea/. Acesso em: 25 set. 2019. 

Figura 59 – Área do espelho d’água no Instituto Moreira Salles/RJ. O novo volume corresponde à 
área contornada em vermelho. Acima deste, vemos uma edificação no terreno vizinho. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 
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Figura 60 – Instituto Moreira Salles/RJ. Em vermelho, o volume acrescido para abrigar os 
equipamentos da climatização. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 

Museu das Minas e do Metal45 

No Museu das Minas e do Metal, temos um exemplo de ampliação externa 

da edificação preexistente para abrigar espaços expositivos e circulação vertical. 

Antes da adaptação para implantação do museu, o Prédio Rosa era 

composto por um volume mais antigo com quatro pavimentos (subsolo, térreo, 

primeiro e segundo andares), e um volume anexo em sua porção posterior, edificado 

em 1928 (quando foi então conformado o pátio interno), com três pavimentos 

(subsolo, térreo e primeiro andar). Com a intervenção para implantação do museu, o 

anexo ganhou um segundo andar, conectado com o mesmo nível do volume mais 

antigo, ampliando a área expositiva. Foram ainda adicionadas à volumetria externa 

da edificação uma caixa de escada e uma torre de elevador, justapostas às 

fachadas posterior e lateral esquerda, ampliando a capacidade da circulação 

vertical, tendo em vista o novo uso. 

Ambas as demandas funcionais (área expositiva e circulação vertical) 

implicaram, contudo, em respostas que excedem a mínima intervenção sobre o bem. 

As ampliações são percebidas externamente como acréscimos de arquitetura 

contemporânea, cujo revestimento ora metálico pintado na cor vermelha, ora em 

vidro, contrasta bastante com a arquitetura preexistente – não atendendo 

 
45 O chamado Prédio Rosa (Belo Horizonte/MG) abrigou a Secretaria de Interior quando inaugurado, 
em 1897, com projeto de José de Magalhães. Em 1928, foi construído um volume anexo na fachada 
posterior, conformando o pátio central, no âmbito de adaptações para abrigar a Secretaria de 
Educação. Em 2010, passou a sediar o Museu das Minas e do Metal, com projeto de adaptação e 
ampliação de Paulo e Pedro Mendes da Rocha. Apêndice F / Ficha 13. 
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adequadamente, assim, ao princípio da distinguibilidade. Apesar de concentradas na 

porção posterior da edificação, a volumetria é modificada de forma nítida, com 

impacto na imagem da obra (Figuras 61 e 62). No que concerne à unidade 

monumento e ambiente, contudo, esta não chega a ser comprometida pela 

interferência dos acréscimos, dada a preservação de seu acesso principal e da 

imagem que compõe mais diretamente o ambiente da Praça da Liberdade. 

Figura 61 – Museu das Minas e do Metal, visto a partir da Praça da Liberdade. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

Figura 62 – Novos volumes acrescidos, Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo46 

A ampliação externa realizada no antigo Palácio da Agricultura, para 

implantação do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC-USP) consistiu em duas torres de circulação vertical, contendo escadas e 

elevadores, de forma a atender às demandas do novo uso. Se, por um lado, não se 

trata de uma mínima intervenção, por exceder as demandas mais estritas da 

conservação, adota um partido que é distinguível, mas se diferencia sutilmente da 

preexistência, sem prejudicar sua relação com o ambiente: posicionados na fachada 

posterior, os novos volumes possuem forma prismática (enquanto a antiga caixa de 

escada possui formas arredondadas), evidenciando a nova inserção, sem 

proporcionar um contraste muito grande (Figura 63). No que concerne à imagem da 

obra, apesar das escadas estarem posicionadas na fachada posterior, não deixam 

de prejudicar a percepção da leveza das extremidades da edificação (Figura 64). 

Figura 63 – Fachada posterior do MAC-USP, após a intervenção. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 
46 Inaugurado em 1953 como Palácio da Agricultura (São Paulo/SP), com projeto de Oscar Niemeyer, 
Hélio Uchôa, Zenon Lotufo e Kneese de Melo, a atual sede do Museu de Arte Contemporânea da 
USP foi adaptada e ampliada com projeto de Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo, sendo 
reinaugurada em 2014. Apêndice F / Ficha 14. 
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Figura 64 – Fachada posterior do MAC-USP, antes da intervenção. 

 

Fonte: http://oscarniemeyer-eausat.blogspot.com/2011/06/33-conjunto-ibirapuera.html. Acesso em: 23 
ago. 2020. 

 

Museu de Arte do Rio 

A integração funcional do antigo Hospital da Polícia Civil e do Palacete D. 

João VI, para implementação do Museu de Arte do Rio, promoveu uma modificação 

substancial nos fluxos de circulação do palacete tombado47. Externamente, o 

impacto dessa alteração foi a construção de dois conectores: uma passarela entre o 

quinto andar da Escola do Olhar ao terceiro andar do palacete, e uma rampa 

enclausurada entre o pavimento térreo do palacete (elevado em relação à cota da 

rua) e a “Praça Escultura”, espaço conformado entre as duas edificações. 

Tais conectores interferem na volumetria externa do edifício, e, 

consequentemente, na imagem da obra. Ainda que posicionada na fachada 

posterior, a passarela em arquitetura contemporânea, porém sem relação formal 

com a preexistência, é vista tanto na fachada principal, quanto ao se aproximar do 

museu pelas Avenidas Rodrigues Alves (Figura 65) e Venezuela, ou mesmo a partir 

do terraço da Escola do Olhar (Figura 66). Sendo uma inserção com tal impacto na 

preexistência e fruto de um partido de reconfiguração dos fluxos de circulação, não o 

consideramos uma mínima intervenção. Da mesma forma que no caso da cobertura 

ondulada, a passarela também reforça a integração física do palacete tombado com 

o prédio vizinho, prejudicando a unidade monumento e ambiente. 

 
47 Para detalhes acerca desta modificação, ver o item 4.4.2 Modificação, parte integrante do 
subcapítulo 4.4 Fluxos de Circulação. 
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Figura 65 – Museu de Arte do Rio, visto pela Avenida Rodrigues Alves. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Figura 66 – Palacete visto a partir do terraço da Escola do Olhar, Museu de Arte do Rio. 

 
Fonte: Foto da autora, nov/2019. 
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Museu de Artes e Ofícios48 

No Museu de Artes e Ofícios, os espaços expositivos se distribuem parte 

nas edificações preexistentes (especialmente na antiga Estação da Oeste de Minas), 

parte em novos volumes a elas justapostos, construídos na intervenção de 

adaptação ao uso como museu. A proposta arquitetônica das ampliações externas, 

em linguagem contemporânea, se integra bem às preexistências. Na porção voltada 

para a Praça da Estação, o novo volume se limita à altura do pavimento térreo da 

antiga Estação Ferroviária Central de Belo Horizonte, e os panos de vidro preservam 

certa permeabilidade visual – à semelhança do que ocorria com a antiga cobertura 

da plataforma –, sendo uma referência, ao nosso ver, pertinente (Figura 67). Não 

tivemos informação, contudo, sobre o estado de conservação desta antiga 

cobertura, nem acerca das circunstâncias que envolveram a decisão de sua 

remoção. Assim, apesar de interferir na imagem da obra, não consideramos que a 

ampliação externa lhe seja prejudicial, proporcionando, contudo, uma nova 

percepção do conjunto (Figura 68). Mas não classificamos esta como uma mínima 

intervenção, uma vez que, ainda que a antiga cobertura não estivesse em condições 

de ser mantida, ou mesmo que fosse um acréscimo espúrio, fato é que a ampliação 

externa se deu por uma demanda do novo uso, e não da conservação do bem. 

Figura 67 – Estação Ferroviária Central de Belo Horizonte, antes da intervenção de adaptação ao 
museu. 

 

Fonte: Site do Museu de Artes e Ofícios. Disponível em: 
https://www.mao.org.br/conheca/implantacao-do-museu/. Acesso: 27 ago. 2020. 

 
48 O Museu de Artes e Ofícios (Belo Horizonte/MG) está implantado em duas edificações 
preexistentes: a Estação Ferroviária da Oeste de Minas, de 1920, e a Estação Ferroviária Central de 
Belo Horizonte, de 1922, ambas projeto de Caetano Lopes. A adaptação e ampliação para sediar o 
museu foi inaugurada em 2005, com projeto de autoria não identificada. Apêndice F / Ficha 17. 
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Figura 68 – Museu de Artes e Ofícios, visto a partir da Praça da Estação. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

O vidro nas faces voltadas para as plataformas do trem (hoje utilizada pelo 

metrô) promove uma interação visual positiva destas com os ambientes expositivos, 

relembrando, ao visitante, as origens do bem cultural visitado – e sendo, portanto, 

favorável à unidade do monumento com seu ambiente (Figura 69). 

Figura 69 – Área expositiva no novo volume, com a face de vidro voltada para a plataforma do trem, 
no Museu de Artes e Ofícios. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Palacete das Artes Rodin Bahia49 

A adaptação do Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino, para 

implantação do Palacete das Artes Rodin Bahia, demandou a inserção de uma nova 

prumada de circulação vertical, composta por elevador e escada, alocada em parte 

da porção posterior da edificação preexistente, ampliada externamente em cerca de 

1,50m, após a demolição de um segmento de parede e água do telhado. 

A intervenção adota um partido que possui algumas correlações com a 

preexistência, como a utilização de um material (o concreto) que confere uma 

materialidade tão pesada quanto a alvenaria das fachadas do Palacete, ou mesmo a 

marcação horizontal do concreto ripado, que se relaciona com os frisos também 

horizontais que ornamentam as fachadas (Figura 70). No entanto, o contraste 

cromático é forte, e um painel de madeira suprime a visualização da envazadura do 

acréscimo, que é percebido majoritariamente como um volume “cego”, sem relação 

com o ritmo de janelas e portas do Palacete. Assim, para além de não ser uma 

mínima intervenção, tendo em vista a alteração do documento histórico para 

atendimento a uma intensificação do uso, consideramos que a intervenção não 

consegue atender satisfatoriamente ao princípio da distinguibilidade, além de não 

preservar a imagem do edifício eclético, modificando, inclusive, a percepção do 

monumento como prédio isolado no terreno, a partir do momento em que conecta 

fisicamente a porção ampliada com o anexo edificado ao fundo do lote, através de 

uma passarela. 

 
49 O palacete de residência do Comendador Bernardo Martins Catharino e sua família (Salvador/BA) 
foi inaugurado em 1912, com projeto de Rossi Baptista. Em 2006, foi reinaugurado como Palacete 
das Artes Museu Rodin, com adaptação e ampliação do escritório Brasil Arquitetura. Apêndice F / 
Ficha 22. 
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Figura 70 – Intervenção na fachada posterior do Palacete das Artes Rodin Bahia, para criação da 
nova circulação vertical, e passarela de conexão com o anexo ao fundo. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/910445/museu-rodin-bahia-brasil-
arquitetura. Acesso em: 15 jun. 2019. 

 

Quadro resumo 

Analisando as ampliações externas nas edificações estudadas, observamos 

que nenhuma delas atende a todos os fundamentos estabelecidos como critério de 

análise. Nesta categoria, o princípio da mínima intervenção não é atendido em 

nenhum caso, e a unidade monumento e ambiente segue sendo o mais atendido. 

O resumo das análises efetuadas pode ser visualizado no Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Exterior da Edificação – Ampliações Externas 

 
Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

 

 

 

 

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

 / ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca - - - - -

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
N N N S 3

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale - - - - -

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento - - - - -

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

 Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
- - - - -

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
- - - - -

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal 

MM Gerdau
N N N S 3

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
N N S S 2

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio N N N N 4

17 Museu de Artes e Ofícios N S S S 1

18 Museu do Futebol - - - - -

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo - - - - -

22 Palacete das Artes Rodin Bahia N N N N 4

23 Pinacoteca de São Paulo - - - - -

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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4.2.3. Construção de anexos 

 

Nos museus situados em terrenos amplos, constatamos que uma solução 

recorrente para ampliar a área construída foi a construção de novos volumes para 

abrigar sejam espaços de atendimento ao público, sejam espaços técnicos e 

administrativos, ou mesmo, com menor frequência, espaços expositivos. Em oito 

museus estudados (35%), identificamos a construção de anexos às edificações 

preexistentes, no âmbito da adaptação ao uso museológico. 

 

Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim50 

Na Fortaleza de Santa Cruz, que ocupa a pequena ilha de Anhatomirim, foi 

construída uma bilheteria com sanitários para o público, logo após o píer de 

atracação. De partido circular, contrastando com a arquitetura colonial das demais 

edificações do conjunto, a edificação é externamente toda revestida com vegetação 

(hera), se mimetizando na paisagem e não prejudicando seja a imagem do conjunto 

histórico (Figura 71), seja sua relação com o ambiente. Sendo fruto de uma 

demanda essencialmente funcional, decorrente da intensificação da visitação à ilha, 

não consideramos atender ao princípio da mínima intervenção, apesar da pouca 

interferência sobre o documento histórico. 

Figura 71 – Bilheteria da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. 

 

Fonte: Foto da autora, fev/2018. 

 
50 A construção da Fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim (Governador Celso Ramos/SC), 
projetada por José Custódio de Sá e Faria, remete à primeira metade do século XVIII. Sua adaptação 
ao uso museológico se deu em intervenções sucessivas entre 1979 e 1990, com diversos autores 
envolvidos. Apêndice F / Ficha 03. 
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Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro 

No Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro, observamos a construção de 

anexos para abrigar áreas técnicas e administrativas, tornando mais fácil adequá-las 

às demandas de acessibilidade, conforto ambiental, infraestrutura e segurança. 

Situado em um amplo terreno, nele foram edificados dois anexos ao longo dos anos, 

um para a Reserva Técnica Fotográfica (Figura 72) e um para a Reserva Técnica de 

Acervos. É preciso pontuar que tais anexos são posteriores à implantação do museu 

na antiga residência51, mas, ainda assim, optamos por analisá-los, por integrarem 

sua atual estrutura. Os novos volumes não se conectam fisicamente à casa, e, 

apesar dos partidos adotados não dialogarem com o bem tombado, a localização 

dos anexos no terreno não favorece a visualização em conjunto com a preexistência 

– a Reserva Técnica Fotográfica fica, inclusive, parcialmente escondida pela 

vegetação. Consideramos, assim, que não há prejuízo à imagem da obra ou à sua 

relação com o ambiente, ainda que não se trate de uma mínima intervenção; e não 

pontuamos a intervenção quanto à distinguibilidade, dado o afastamento e a falta de 

relação visual entre as edificações. 

Figura 72 – Reserva Técnica Fotográfica, Instituto Moreira Salles/RJ. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 
51 A Reserva Técnica Fotográfica foi inaugurada em 2000, com projeto de Aurelio Martinez Flores, 
enquanto a Reserva Técnica de Acervos foi inaugurada em 2008, com autoria do projeto não 
identificada. Datas de inauguração extraídas do site do museu na Internet 
(https://ims.com.br/unidade/rio-de-janeiro/). 
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Museu Catavento 

No Museu Catavento, a demanda de expansão veio das áreas expositivas. 

No terreno ao redor da edificação preexistente, foi construída uma cobertura em lona 

tensionada e estrutura metálica para abrigar veículos antigos e carruagens do 

acervo do museu (Figura 73), não se constituindo, assim, em uma mínima 

intervenção, e adotando um partido que não se relaciona com a preexistência. 

Entretanto, estando afastada do prédio histórico e parcialmente envolta por 

vegetação, a cobertura não prejudica a imagem da obra ou sua relação com o 

ambiente. 

Figura 73 – Área expositiva no terreno ao redor da edificação preexistente, no Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Já ao centro do pátio interno da edificação tombada, foi construído um 

borboletário em estrutura metálica poliédrica, vedada com tela, que não atende 

adequadamente ao princípio da distinguibilidade, nem da mínima intervenção. A 

interferência na imagem da obra é significativa, atrapalhando a própria visualização 

da edificação do outro lado do pátio, e interrompe, ainda, a possibilidade de 

circulação cruzada no pátio (Figura 74). 
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Figura 74 – Borboletário no centro do pátio interno do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Museu da Gente Sergipana 

A adaptação do antigo Colégio Atheneuzinho para o Museu da Gente 

Sergipana compreendeu a incorporação de um terreno vizinho, e a edificação de 

algumas estruturas anexas ao prédio tombado, tanto no lote do bem tombado, 

quanto no lote incorporado. 

Defronte à fachada principal da edificação preexistente, foi construído um 

novo volume, para abrigar o controle de acesso, bilheteria e guarda-volumes (Figura 

75). Não obstante a simplicidade da leve estrutura metálica com fechamento em 

vidro transparente (que, contudo, não se relaciona com a preexistência), e a 

independência física em relação ao prédio tombado, a pequena edificação não deixa 

de interferir na visualização da fachada principal do bem tombado, comprometendo 

seja a imagem da obra, seja a unidade com seu ambiente – e não se constituindo 

em uma mínima intervenção. Nesse caso, como havia sido adquirido o terreno 

vizinho para criação do acesso para veículos e estacionamento (Figura 76), onde foi 

inclusive edificada uma guarita, e em situação que permitiria a localização da 

bilheteria sem a citada interferência na fachada preexistente e sem prejuízo 

funcional, entendemos que a implantação concretizada foi fundamentalmente fruto 

do partido projetual – e, nesse sentido, poderia ter sido evitada. 
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Figura 75 – Fachada principal do Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Figura 76 – Entrada para o estacionamento do Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Um segundo anexo ao fundo do prédio tombado abriga o setor técnico e 

administrativo do museu, além do café. Este novo volume estabeleceu uma relação 

direta com a preexistência, através de uma cobertura que conecta ambas 

edificações (Figura 77). Apesar de manter uma correlação volumétrica com a 
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edificação preexistente, o partido adotado no anexo não estabelece outros pontos de 

conexão, se diferenciando, por exemplo, nas cores e envazadura. Sua implantação 

é ainda muito próxima do prédio antigo, sendo que, no caso da cobertura da área de 

mesas do café, apesar de tão próxima, sequer proporciona uma passagem coberta 

entre os dois edifícios (Figura 78). 

Figura 77 – Anexo do Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Figura 78 – Café da Gente, Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 



151 

Consideramos, assim, que esse anexo não atende aos princípios da mínima 

intervenção, da distinguibilidade, da preservação da imagem da obra e da sua 

relação com o ambiente. 

Um terceiro anexo foi construído no lote vizinho incorporado ao terreno, para 

abrigar subestação e outros espaços de apoio. Com arquitetura de feições 

contemporâneas, está justaposto ao muro limite do lote, afastado do prédio 

tombado, e curiosamente adota a cor cinza, também encontrada nas esquadrias e 

elementos decorativos do antigo colégio – o que constitui uma referência 

interessante. Não prejudica, assim, seja a imagem da obra, seja sua relação com o 

ambiente, e pode ser considerado que atende à mínima intervenção (Figura 79). 

Figura 79 – Anexo com instalações de apoio, Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

 

Museu da Vida52 

O Museu da Vida está situado no amplo campus da Fundação Oswaldo 

Cruz, composto por uma série de edificações, sendo apenas uma pequena parte 

delas ocupadas parcial ou integralmente pelo museu. Para além do Castelo 

Mourisco (a única edificação tombada ocupada pelo museu), há o Centro de 

 
52 O Castelo Mourisco, situado no campus da Fiocruz (Rio de Janeiro/RJ), foi inaugurado em 1918, 
com projeto de Luiz Moraes Júnior. O Museu da Vida, inaugurado em 1999, ocupa variadas 
edificações do campus, inclusive parte do Castelo, com adaptação de autoria não identificada. 
Apêndice F / Ficha 12. 
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Recepção, o Salão de Exposições Temporárias, a Pirâmide, a Tenda da Ciência, o 

Epidauro e o Borboletário. Todos, contudo, foram construídos afastados do Castelo 

Mourisco, e não representam nenhuma interferência negativa ao bem cultural, seja 

na imagem da obra, seja em seu ambiente, adotando partidos contemporâneos. 

 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

No Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, dois 

anexos semienterrados foram construídos justapostos lateralmente ao anexo já 

preexistente do antigo Palácio da Agricultura, para abrigar espaços técnicos e 

administrativos do museu (Figura 80). Esse partido foi adotado visando manter as 

novas edificações afastadas do prédio principal e volumetricamente subordinadas ao 

antigo anexo, criando inclusive uma passagem subterrânea em direção ao Palácio. 

Tal partido não resultou, ao nosso ver, em prejuízo à imagem da obra, ou à sua 

relação com o ambiente, não obstante o porte horizontalmente expressivo dos 

anexos, que se diferenciam arquitetonicamente da preexistência e atendem ao 

princípio da distinguibilidade. Por se tratar de uma demanda surgida pela 

intensificação do uso, não podemos, contudo, considerar a criação dos anexos uma 

mínima intervenção, apesar da pouca interferência física sobre o bem cultural. 

Figura 80: Vista aérea do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Os anexos 
com cobertura na cor marrom estão justapostos lateralmente ao antigo anexo, com cobertura branca. 

 

Fonte: Google Maps. Disponível em https://www.google.com/maps/place/Museu+ 
de+Arte+Contempor%C3%A2nea/: Acesso em: 03 mar. 2020. 

https://www.google.com/maps/place/Museu+de+Arte+Contempor%C3%A2nea/
https://www.google.com/maps/place/Museu+de+Arte+Contempor%C3%A2nea/
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Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana53 

No Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, o volume da 

bilheteria antecede a portada de entrada do conjunto arquitetônico. Ainda que esteja 

distante do forte propriamente dito, consideramos que cria uma interferência visual 

indesejável na imagem e ambiência da portada (Figura 81), parte integrante do bem 

tombado, não constituindo uma mínima intervenção, nem atendendo 

adequadamente ao princípio da distinguibilidade, pelo partido adotado. 

Figura 81 – Portada de acesso ao Forte de Copacabana e bilheteria (à esquerda). 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 

Palacete das Artes Rodin Bahia 

Localizado em um amplo terreno, o Palacete do Comendador Bernardo 

Martins Catharino recebeu dois novos anexos em sua adaptação para 

funcionamento como Palacete das Artes Rodin Bahia. 

O primeiro está alocado na porção frontal do terreno, junto à Rua da Graça, 

e abriga o controle de acesso, bilheteria e guarda-volumes. De pequeno porte, seu 

partido em concreto aparente não estabelece uma relação com a preexistência, e 

sendo fruto de uma demanda de intensificação do uso, não podemos considerá-lo 

 
53 O Forte de Copacabana (Rio de Janeiro/RJ) foi inaugurado em 1914, com projeto do Major Tasso 
Fragoso. Em 1992, o Museu Histórico do Exército foi inaugurado no conjunto arquitetônico, ocupando 
o forte e parte de outra edificação, com projeto de autoria não identificada. Apêndice F / Ficha 19. 
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como uma mínima intervenção. Este anexo está, contudo, afastado do palacete, 

implantado em cota um pouco mais baixa e fora da projeção direta da fachada 

principal, não interferindo seja na imagem da obra, seja em sua ambiência (Figura 

82). 

Figura 82 – Fachada principal do Palacete das Artes Rodin Bahia, bilheteria à esquerda do portão. 

 

Fonte: Foto da autora, mar/2020. 

O segundo anexo está implantado ao fundo do palacete, e se desenvolve 

em três níveis: subsolo (áreas técnicas e administrativas), térreo e superior (salas 

para exposições de curta duração mais amplas, flexíveis e neutras que no palacete; 

café e sanitários para o público). Sendo fruto da necessidade de mais espaços para 

os novos usos museológicos, não se constitui em uma mínima intervenção. O 

partido arquitetônico caracterizado pelo concreto aparente ripado, panos de vidro e 

painéis de madeira, não apresenta uma relação de diálogo com a preexistência, não 

atendendo adequadamente ao princípio da distinguibilidade (Figura 83), conforme 

entendido pelo restauro crítico-conservativo. A adoção de um partido semienterrado 

reduz o impacto do novo volume no palacete, e sua implantação mais afastada não 

interfere nas principais visualizações do bem tombado. Contudo, a conexão física 

entre ele e a ampliação externa do palacete (analisada no item 4.2.2 Ampliações 

externas), através da passarela, acaba por interferir substancialmente na imagem da 

edificação preexistente, assim como na sua relação com o ambiente ao redor. 
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Figura 83 – Anexo do Palacete das Artes Rodin Bahia, visto a partir do fundo do terreno. 

 

Fonte: Archdaily. Foto: Nelson Kon. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/910445/museu-
rodin-bahia-brasil-arquitetura. Acesso em 06 jan. 2020. 

 

Quadro resumo 

Analisando os anexos construídos nas adaptações estudadas, observamos 

que, da mesma forma que nas ampliações externas, a mínima intervenção é o 

princípio menos atendido, seguido pela distinguibilidade. A preservação da imagem 

da obra se apresenta aqui com maior quantidade de atendimento dentre todas as 

categorias de impactos externos, enquanto a unidade monumento e ambiente 

continua sendo o princípio mais atendido. 

O resumo das análises efetuadas pode ser visualizado no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Exterior da Edificação – Construção de Anexos 

 
Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

 

 

 

 

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca - - - - -

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
N S S S 1

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
N S Na S 1

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale - - - - -

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento N N N S 3

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
N N N N 4

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
- - - - -

12 Museu da Vida S S Na S 0

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
- - - - -

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
N S S S 1

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio - - - - -

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol - - - - -

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
N N N N 4

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo - - - - -

22 Palacete das Artes Rodin Bahia N N N S 3

23 Pinacoteca de São Paulo - - - - -

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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4.3. Impactos internos 

 

Passando à análise dos impactos da adaptação ao uso museológico no 

interior dos bens tombados, observamos, basicamente, duas situações: a de 

alterações na arquitetura, com recorrência de tamponamento de vãos, alteração na 

compartimentação dos espaços, no tratamento de superfícies e inserção de novos 

elementos; e a de interferência da expografia na arquitetura. Algumas outras 

situações pontuais serão, ainda, apresentadas ao final deste subcapítulo. Voltamos 

a destacar que mais de um impacto pode ser observado no mesmo museu. 

Excluiremos da análise do interior das edificações a Fortaleza de Santa Cruz 

de Anhatomirim, uma vez que este museu não apresenta hoje uma estrutura 

administrativa e expositiva montada no local. Está em fase de elaboração um grande 

projeto de restauração do seu conjunto arquitetônico, empreendido pela 

Superintendência de Santa Catarina do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, prevendo utilizar a Casa do Comandante como principal espaço 

expositivo. Atualmente, os visitantes usufruem apenas do passeio por entre as 

edificações da ilha (Figura 84), não sendo possível acessar o interior dos imóveis, 

dado o precário estado de conservação (Figura 85). 

Figura 84 – Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, vendo-se, a partir da direita, a Portada, a Casa 
do Comandante e a nova Casa do Comandante. 

 

Fonte: Foto da autora, fev/2018. 
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Figura 85 – Interior da Casa do Comandante, Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. 

 

Fonte: Foto da autora, fev/2018. 

Excluindo a Fortaleza de Santa Cruz, em apenas três (13%) das 23 

instituições estudadas observamos que não foram identificados impactos 

significativos da intervenção no interior da edificação: o Museu de Arte da Pampulha, 

o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana e o Museu Náutico da Bahia. 

No caso do Museu de Arte da Pampulha, nossa análise se restringiu aos 

espaços expositivos, uma vez que não tivemos acesso aos projetos, nem 

autorização para visitar as áreas para atividades culturais e educativas, ou as de 

acesso restrito. Dentro desse recorte, esse é um exemplo, ao nosso ver, de 

preservação do interior do bem tombado, que, contudo, acarreta alguns prejuízos 

funcionais à instituição. 

Mesmo antes de seu fechamento ao público para realização de obras de 

recuperação da sede, em novembro de 2019, já não havia no Museu de Arte da 

Pampulha uma exposição de longa duração. Os salões principais no térreo e 

pavimento superior (antigo salão de jogos), utilizados como espaços expositivos, são 

fartamente banhados por luz natural através das fachadas envidraçadas, e a falta de 

um tratamento protetivo coloca em risco a preservação do acervo artístico. Assim, o 

museu operava essencialmente com exposições de curta duração, por vezes com o 

acervo próprio, por vezes com acervo de terceiros. Em imagens de algumas dessas 

exposições, vemos a inserção de paredes portantes ao centro do ambiente (Figura 
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86), ou mesmo a construção de módulos completos (Figura 87), que, naturalmente, 

interferiam na apreensão da espacialidade interna, mas, sendo estruturas 

temporárias e de curta duração, entendemos serem aceitáveis. No entanto, a 

sucessiva inserção de estruturas dessa natureza acabaria, por fim, por criar uma 

interferência permanente no espaço, algo não favorável à preservação do bem. 

Figura 86 – Exposição em maio de 2014, Museu de Arte da Pampulha. 

 

Fonte: Mineiros na Estrada. Disponível em: http://www.mineirosnaestrada.com.br/museu-de-arte-da-
pampulha/. Acesso em: 15 dez. 2019. 

Figura 87 – Mostra “SER”, em setembro de 2016, Museu de Arte da Pampulha. 

 

Fonte: Casa Vogue. Disponível em: https://casavogue.globo.com/Design/noticia/2016/09/museu-de-
arte-da-pampulha-recebe-exposicao-sobre-modernismo.html. Acesso em: 15 dez. 2019. 

http://www.mineirosnaestrada.com.br/museu-de-arte-da-pampulha/
http://www.mineirosnaestrada.com.br/museu-de-arte-da-pampulha/
https://casavogue.globo.com/Design/noticia/2016/09/museu-de-arte-da-pampulha-recebe-exposicao-sobre-modernismo.html
https://casavogue.globo.com/Design/noticia/2016/09/museu-de-arte-da-pampulha-recebe-exposicao-sobre-modernismo.html
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A ausência de um sistema de climatização nas áreas expositivas e auditório 

também interfere no funcionamento cotidiano da instituição. Para além do conforto 

térmico para os visitantes, o sistema auxiliaria o controle de temperatura e umidade 

para exposição das obras de arte, em um espaço que recebe insolação direta e 

abundante iluminação natural. O sistema de iluminação presente nos espaços 

expositivos, por sua vez, constituído por luminárias embutidas no forro que seguem 

o partido original da edificação, fornece essencialmente uma iluminação geral dos 

ambientes, não possuindo flexibilidade para direcionamentos mais específicos em 

uma exposição (Figura 88). 

No Museu de Arte da Pampulha, a nossa leitura é que, para além de 

limitações financeiras, a ausência desses recursos está provavelmente relacionada 

à intenção de preservação da arquitetura tombada, restando saber mais 

profundamente qual o impacto disso no funcionamento pleno do museu. 

Figura 88 – Salão expositivo do Museu de Arte da Pampulha. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

O Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, por sua vez, está 

implantado em duas edificações do conjunto arquitetônico: a fortificação 

propriamente dita, com sua peculiar tipologia arquitetônica em casamata, que 

funciona como espaço expositivo; e o chamado Quartel de Paz, edifício de três 

pavimentos, construído posteriormente, e que abriga espaços expositivos, técnicos e 

administrativos do museu, além de outras funções administrativas do Exército. 
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Na fortificação, a exposição está centrada fundamentalmente na arquitetura 

peculiar e na recriação de ambientações pontuais, conforme os usos originais, 

permitindo uma boa compreensão do uso do espaço (Figuras 89 e 90). 

Figura 89 – Ambientação simulando o uso original no Forte de Copacabana, Museu Histórico do 
Exército. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Figura 90 – Espaço expositivo do Forte de Copacabana, Museu Histórico do Exército, com trilhos e 
carrinhos para condução dos projéteis para os canhões. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 



162 

Há também painéis impressos em alguns ambientes, aprofundando as 

informações, mas, certamente, o diferencial nesse museu é a vivência do espaço da 

fortificação, mais do que a visualização dos painéis e objetos expostos. No Quartel 

de Paz, as demais salas expositivas não possuem o mesmo valor arquitetônico do 

forte, havendo maior flexibilidade para abrigar as recriações cenográficas que 

caracterizam a expografia do museu, e complementam o conteúdo a ser transmitido 

aos visitantes (Figura 91). 

Figura 91 – Sala expositiva no Quartel de Paz, Museu Histórico do Exército, com vitrines para a 
cenografia. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Dada a proximidade com o mar, a intensa umidade relativa do ar e elevada 

umidade presente nas alvenarias não são favoráveis à conservação do acervo de 

mobiliário, objetos e algumas fotografias que compõe a exposição, e o museu 

procura melhorar a condição ambiental interna da fortificação instalando ventiladores 

em diversos pontos. Não há sistema de climatização, o que, ao nosso ver, é 

pertinente, pois o impacto físico e visual prejudicaria a preservação desse bem 

cultural. As instalações elétricas são aparentes ao longo dos corredores e salas, o 

que condiz com a natureza do espaço, ainda que pudessem ser aprimoradas em 

sua disposição, para um melhor resultado estético (Figura 92). 
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Figura 92 – Sala expositiva no Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, com ventilador e 
instalações aparentes. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

No Museu Náutico da Bahia observamos algumas soluções na ocupação do 

Forte de Santo Antônio da Barra, visando contornar as limitações inerentes à 

arquitetura preexistente. 

O balcão de informações fica no hall de entrada do forte, mas a aquisição 

dos ingressos é feita na loja, em um ambiente vizinho. Esta solução evita a 

aglomeração de pessoas no hall, que é relativamente pequeno, mas funciona 

também para otimizar a equipe de funcionários e estimular os visitantes a adquirirem 

os produtos da loja. 

Os espaços expositivos ocupam parte dos cômodos do pavimento superior, 

voltados para a fachada principal da edificação. As salas desfrutam de uma bela 

vista da cidade e da praia, possível de ser apreciada uma vez que as janelas são 

mantidas abertas para o exterior. A implantação do forte favorece uma generosa 

ventilação natural nos ambientes expositivos, que não possuem sistema de 

climatização. Nesse caso, em se tratando de um acervo já aclimatado às condições 

de temperatura e elevada umidade à beira-mar (presente tanto no ar, quanto nas 

alvenarias), a nossa leitura é que a instalação de ar-condicionado poderia prejudicar 

a conservação desse acervo, e sua ausência não compromete o conforto na 

visitação. A iluminação da expografia é bem resolvida no telhado aparente, sendo as 

luminárias fixadas no madeiramento da cobertura, assim como as demais 
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instalações necessárias (Figura 93). De forma geral, o visitante tem uma boa 

apreensão da arquitetura tombada, não só em seu interior, mas também em sua 

inserção urbana, podendo este ser considerada um exemplo positivo de adaptação. 

Figura 93 – Sala expositiva do Museu Náutico da Bahia. 

 

Fonte: Foto da autora, mar/2020. 

As principais lacunas funcionais identificadas também foram minimamente 

contornadas. A reserva técnica, por exemplo, foi alocada em um espaço 

terceirizado, fora do bem tombado54, com condições ambientais e área disponível 

mais adequadas. Já quanto ao espaço para acolhimento de grupos e 

desenvolvimento de outras atividades culturais e educativas além da exposição, 

dada a conformação arquitetônica e a relativa exiguidade de espaços do forte, o 

local comumente utilizado para esta função é o terrapleno ao ar livre (Figura 94) – o 

que se torna inviável em dias de chuva, e pouco agradável para permanência com 

sol. 

 

 

 

 

 

 
54 Informação recebida da museóloga Rita Andrade, em entrevista realizada pela autora, no dia 
09/07/2019. 
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Figura 94 – Terrapleno do Forte de Santo Antônio da Barra, Museu Náutico da Bahia. 

 

Fonte: Foto da autora, mar/2020. 

Antes de adentrar nos principais impactos observados, vale pontuar que, 

mesmo nos museus com interferências significativas na arquitetura preexistente, há, 

comumente, áreas cujos espaços estão preservados. 

 

4.3.1. Alterações na arquitetura 

 

Na grande maioria dos museus estudados (17 instituições, 74% do total), 

foram identificadas alterações na arquitetura do interior das edificações 

preexistentes. Os impactos mais recorrentes são a alteração na compartimentação 

dos ambientes, através da supressão ou acréscimo de paredes (em 13 museus, 

57% do total); a alteração do tratamento das superfícies, como materiais de 

acabamento de piso, paredes e tetos (em 10 museus, 43% do total); e a 

interferência proporcionada pela inserção de novos elementos, como equipamentos 

de infraestrutura de instalações (em 12 museus, 52% do total). O tamponamento de 

portas e janelas, eliminando a percepção da existência dos vãos, foi identificado 

como proveniente do partido arquitetônico em 6 museus (26% do total). 

Além do prejuízo material ao documento histórico que chega até nós, tais 

alterações muitas vezes modificam a percepção da espacialidade e da ambiência 

interna do bem cultural (parte da imagem da obra), fundamental de ser preservada. 
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Casa do Baile 

As alterações internas na arquitetura da Casa do Baile, para abrigar o 

Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e do Design, envolvem, 

essencialmente, a alteração na compartimentação da preexistência (com a criação 

do auditório no salão principal) e a inserção de um novo elemento (o forro rebaixado 

no mesmo salão, para abrigar o sistema de climatização). 

A criação do auditório é, inegavelmente, uma interferência substancial na 

espacialidade interna da arquitetura, conforme foi concebida originalmente, e 

conforme estava quando tombada nos âmbitos federal e estadual. O grande salão 

circular, que abrigava palco, área de mesas e a pista de dança do restaurante, foi 

fragmentado em um de seus quadrantes pela inserção do novo volume – sensação 

reforçada pela paginação do forro, cujos círculos concêntricos são também 

seccionados (Figura 95). 

Figura 95 – Salão da Casa do Baile, vendo-se o auditório. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

Podemos considerar que a criação do auditório foi uma intervenção 

cuidadosa, que buscou manter a percepção interna de circularidade através da 

parede curva, manter uma certa visualização do perímetro mais amplo do salão com 

o fechamento em vidro das laterais do volume criado, e não obstruir a vista pela 

fachada envidraçada, sendo posicionado diante da parte cega do salão. Podemos, 

sem dúvida, concordar com a pertinência de dotar o museu de um auditório. No 
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entanto, fato é que se prejudica, em contrapartida, a imagem da obra de um 

exemplar tão singular da nossa arquitetura moderna. Se interfere na materialidade 

histórica por uma demanda do novo uso, não sendo uma mínima intervenção. E, é 

preciso pontuar, não se proporciona a devida distinguibilidade, uma vez que o 

tratamento de superfícies rebocadas e pintadas ou em vidro não deixam evidente 

para o público leigo se tratar de um acréscimo posterior. 

O novo forro rebaixado, pelo qual passam os dutos do sistema de 

climatização, modifica também a relação do monumento com seu ambiente, tanto 

visto de dentro, quanto visto a partir de fora, através da fachada envidraçada, se 

superpondo à faixa de esquadrias pivotantes da porção superior do fechamento. A 

leveza da cobertura, antes demarcada pela espessura da laje, agora ganha peso 

com a espessura do forro interno (Figura 96). Para uma edificação de porte mais 

singelo como essa, cujo destaque da arquitetura passa fundamentalmente por esse 

ambiente, ao nosso ver, a intervenção prejudica a imagem da obra, e não constitui 

uma mínima intervenção, além de também carecer de maior distinguibilidade. 

Figura 96 – Casa do Baile, vista por fora. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Para além desses impactos, observamos também algumas soluções que se 

adaptam à arquitetura preexistente, como o posicionamento de uma mesa à entrada, 

funcionando como ponto para informações, não havendo bilheteria (o acesso é 

gratuito), nem guarda-volumes. Sendo o museu de menor porte dentre os 

analisados, a solução simples atende satisfatoriamente à função a que se destina, e 

não prejudica a percepção do espaço arquitetônico. 

A sala de exposição do museu ocupa justamente o grande salão principal. 

Com o envidraçamento de parte da fachada principal (que permite grande entrada 

de luz natural), por não haver outras salas expositivas, a instituição acaba por 

trabalhar com exposições de curta duração, o que minimiza o efeito da iluminação 

abundante sobre o acervo. No início da década de 1980, Oscar Niemeyer (autor do 

projeto original da Casa do Baile) desenvolveu um projeto não executado para 

ocupação deste imóvel com o uso museológico. A proposta previa a inserção de 

uma vitrine em meia lua, logo à entrada do salão, reduzindo a incidência de luz 

natural no salão e criando um percurso expositivo (Figura 97). Apesar da 

fragmentação atual do salão, com a criação do auditório, consideramos que o 

impacto da proposta de Niemeyer seria ainda maior, por não apenas fragmentar o 

ambiente, mas também interferir na visualização através da fachada envidraçada. 

Figura 97 – Planta baixa da reforma da Casa do Baile e adaptação para museu, de autoria de Oscar 
Niemeyer e datada de 24/03/1983. 

 

Fonte: Acervo Casa do Baile. Material recebido em meio digital via mensagem eletrônica, em 
29/05/2019. 



169 

Estação Pinacoteca e Memorial da Resistência de São Paulo 

Na Estação Pinacoteca e no Memorial da Resistência de São Paulo, 

localizados no antigo Armazém Central da Estação de Ferro Sorocabana, as 

alterações na arquitetura estão centradas no tratamento de superfícies dos 

ambientes e na inserção de novos elementos. 

Na Estação Pinacoteca, não conseguimos informações sobre os 

acabamentos dos ambientes internos em sua versão original, e seu estado de 

conservação antes da obra. Assim, apesar do tratamento atual criar ambientes cuja 

neutralidade remete ao chamado “cubo branco” (espaço teoricamente neutro, 

comumente idealizado para exibição de obras de arte), não podemos avaliar se 

constitui uma mínima intervenção, ou se preserva a imagem da obra – e, na dúvida, 

vamos supor que sim. 

Em algumas salas de pé-direito duplo, a passagem dos dutos de ar-

condicionado pelo forro em gesso se evidencia em um volume central que percorre a 

sala longitudinalmente (Figura 98), criando uma percepção diferente na 

espacialidade interna dos ambientes. Assim, além de não se tratar de uma mínima 

intervenção, e de não preservar a imagem da obra, não consideramos que atenda 

adequadamente ao princípio da distinguibilidade. 

Figura 98 – Sala expositiva no segundo andar, Estação Pinacoteca. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Um aspecto positivo da adaptação é a implantação de um balcão no salão 

de entrada, de partido horizontalizado e de simplicidade formal, que abriga as 

funções de informações, loja e café, sem prejudicar a percepção da imagem do 

ambiente (Figura 99). 

Figura 99 – Salão de entrada da Estação Pinacoteca. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

No térreo desta mesma edificação, na ala onde funcionou o Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (Deops), o tratamento dado aos 

remanescentes arquitetônicos na implantação do Memorial da Liberdade (hoje 

Memorial da Resistência do Estado de São Paulo) chegou a ensejar uma ação civil 

pública contra o Governo do Estado de São Paulo, devido à alegada 

descaracterização do bem arquitetônico durante as obras – que não teriam, 

inclusive, sido devidamente aprovadas pelos órgãos de preservação55. 

A ação pontua, principalmente, a remoção dos revestimentos das paredes 

das celas, que continham inscrições feitas pelos presos políticos à época da ditadura 

(refeitas após a obra, sobre aplicação de novo revestimento), como também a 

remoção de equipamentos sanitários e a inserção de equipamentos de climatização 

 
55 Ação Civil Pública ajuizada pela Promotoria do Meio Ambiente da capital (São Paulo), em 
17/12/2012. Disponível em http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/ 
2013/janeiro_2013/2013%2001%2010%20MP%20pede%20indeniza%C3%A7%C3%A3o%20por%20
reforma%20que%20descaracterizou%20a%20Esta%C3%A7%C3%A3o%20Pinacoteca.pdf. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2013/janeiro_2013/2013%2001%2010%20MP%20pede%20indeniza%C3%A7%C3%A3o%20por%20reforma%20que%20descaracterizou%20a%20Esta%C3%A7%C3%A3o%20Pinacoteca.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2013/janeiro_2013/2013%2001%2010%20MP%20pede%20indeniza%C3%A7%C3%A3o%20por%20reforma%20que%20descaracterizou%20a%20Esta%C3%A7%C3%A3o%20Pinacoteca.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2013/janeiro_2013/2013%2001%2010%20MP%20pede%20indeniza%C3%A7%C3%A3o%20por%20reforma%20que%20descaracterizou%20a%20Esta%C3%A7%C3%A3o%20Pinacoteca.pdf
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para tornar mais agradável o espaço à visitação, considerada por alguns críticos 

como incompatível com a memória do lugar (Figuras 100 e 101). 

Neste museu, talvez como em nenhum outro dentre os estudados, há uma 

forte ligação da temática com o espaço arquitetônico. Em sendo procedentes os 

relatos da ação, seguramente não se trataria de uma mínima intervenção, 

interferindo na imagem da obra e, sobretudo, na distinguibilidade da intervenção. A 

conversão dos espaços de prisão e tortura em área expositiva, nesse caso 

específico, precisaria levar em consideração que, mais importante que a existência 

de quatro paredes configurando uma cela, com painéis dizendo o que ali ocorreu, 

era a autenticidade das inscrições nas paredes, ambientada na crueza de seus 

acabamentos. 

Figura 100 – Cela do Memorial da Resistência de São Paulo, reconstituindo parcialmente a ambiência 
da época do Deops. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Figura 101 – Cela do Memorial da Resistência de São Paulo, com painéis que contam o processo de 
construção do memorial. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Instituto Moreira Salles 

No Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro, conforme os autores do projeto, a 

intervenção buscou, ao mesmo tempo, valorizar a arquitetura e atender ao programa 

de necessidades, cuja importância foi reiteradamente destacada: 

A proposta, entretanto, não era a de restaurar a residência como tal 
mas a de adaptá-la criteriosamente à nova função de espaço cultural 
de modo que o programa estabelecido pudesse ser plenamente 
atendido. 

A análise de todos os fatores envolvidos na questão, de natureza 
conceitual e prática, levou-nos ao estabelecimento de algumas 
premissas para o desenvolvimento do projeto de intervenção: 

- assumir um compromisso com a qualidade da arquitetura do 
conjunto, não com o projeto original da residência. Para tanto, 
identificar os elementos representativos da ideia essencial do projeto; 

- recuperar a qualidade estética e espacial do conjunto, 
comprometida pelas intervenções anteriores; 

- restaurar e valorizar espaços configurados para a função original de 
residência quando estes significassem a possibilidade de 
incorporação e atendimento ao novo programa de uso, evitando 
transformações inúteis; 

- incorporar acréscimos feitos anteriormente em favor das 
necessidades do programa; 
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- transformar espaços, se necessário fosse para atender o novo 
programa de uso da edificação ou para recuperar sua qualidade 
estética e espacial; 

- reabilitar fisicamente a edificação; 

- executar novas instalações e introduzir todos os recursos técnicos 
necessários às atividades do centro cultural: elétricas, hidráulicas, de 
telefonia e lógica, de segurança, de prevenção e combate a incêndio, 
sonorização, climatização, luminotécnica, acústica, áudio, vídeo; 

- criar construções complementares, se necessárias à adaptação do 
programa de uso estabelecido, utilizando uma linguagem que, 
embora contemporânea e própria da intervenção, pudesse se 
configurar harmonicamente no conjunto; 

[...] 

- criar, na área externa, elementos que a função residencial não 
contemplava: estacionamentos, caminho para veículos, ponte de 
travessia de veículos sobre o rio, iluminação, etc. 

(DUTRA; MENEZES, 1999, p. 6, grifo nosso) 

O impacto interno na arquitetura preexistente corresponde principalmente à 

alteração na compartimentação de alguns cômodos. Para além da modificação dos 

ambientes do pavimento inferior para criação do cinema / auditório (já avaliada no 

item 4.2.2 Ampliações externas), foram feitas modificações na ala íntima da casa, 

unificando dois dormitórios para conformar uma sala mais ampla, e alterando a 

disposição dos antigos sanitários desta ala. Tais alterações não correspondem a 

uma mínima intervenção, nem a uma ação que preserva a imagem da obra, e 

tampouco se apresentam distinguíveis da preexistência. Vale ressaltar que, 

comparando a planta baixa original da edificação com a disposição atual, há outras 

diferenças na disposição dos ambientes; porém, não tivemos informações 

suficientes para identificar se foram alterações propostas no projeto de adaptação, 

ou anteriores à obra de implantação do museu, não sendo aqui, portanto, 

destacadas. 

Não encontramos registro de que o tamponamento de vãos, observado em 

alguns cômodos, tenha sido fruto do projeto arquitetônico de adaptação. Em visita 

ao museu, em novembro de 2019, pudemos constatar, inclusive, que a remoção e 

adição de tamponamentos continua sendo realizada, conforme a exposição a ser 

montada. Sendo assim, trataremos desse impacto no próximo item 4.3.2 

Sobreposição da expografia à arquitetura. 
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Memorial Minas Gerais Vale 

No Memorial Minas Gerais Vale, não conseguimos informações sobre o 

estado da edificação antes da intervenção, para melhor avaliar o partido adotado. O 

projeto arquitetônico inicial foi fruto de um concurso público promovido pelo Instituto 

dos Arquitetos do Brasil (IAB)56, tendo como uso previsto para o imóvel a sede da 

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O projeto passou por uma série de alterações, 

uma vez que a versão ganhadora do concurso descaracterizava substancialmente o 

interior da preexistência, sendo, por fim, alterado o uso da edificação para museu. 

Mesmo na ausência dessa informação, foi possível observar algumas 

alterações na arquitetura interna do bem tombado, para além de uma forte 

interferência da expografia nessa arquitetura, a ser tratada no próximo item. 

Na galeria que recebe as exposições de curta duração, observamos 

acabamentos neutros e paredes “falsas” para esconder os vãos de janelas, 

configurando um ambiente sem nenhuma relação com a edificação onde se 

encontra (Figura 102). O isolamento ou eliminação do acesso às janelas não apenas 

prejudica a ambiência interna e a percepção pelo visitante da inserção da edificação 

em seu entorno urbano, como, na direção oposta, proporciona a percepção de 

prédio fechado ou sem uso, para quem o vê a partir do exterior. 

Figura 102 – Galeria de exposições temporárias, no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

 
56 O projeto apresentado no concurso pode ser consultado no site Vitruvius, disponível em 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/05.054/2494?page=3. 
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No auditório, no segundo andar, novos acabamentos, de natureza diversa 

daqueles característicos da edificação, foram assentados em piso, paredes e forro 

(Figura 103). Analisando a compartimentação do segundo andar, depreende-se, 

pela tipologia da edificação, que muito possivelmente houve supressão de paredes 

na área do atual auditório. Voltamos a pontuar que não tivemos, contudo, acesso a 

documentação que registre como era esse espaço originalmente, ou mesmo como 

estava logo antes da intervenção. 

Figura 103 – Auditório do Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www. archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-
estudio-arquitetura-mais-tetro-arquitetura. Acesso em: 27 mai. 2019. 

Outra intervenção significativa é a inserção dos sanitários para o público, em 

ambientes do térreo e do primeiro andar. Configurados como um cubo preto 

posicionado ao centro das salas, se evidenciam como uma inserção contemporânea 

seja pela implantação, seja pelo revestimento. Até o piso dos sanitários é sobreposto 

ao assoalho do ambiente, não afetando, em teoria, a materialidade dos elementos 

históricos. Não podemos considerar, contudo, que seja uma mínima intervenção (por 

não atender essencialmente a demandas conservativas, e sim de intensificação do 

uso), ou que atenda adequadamente ao princípio da distinguibilidade (pelo contraste 

proporcionado), além de prejudicar a imagem dos ambientes onde se inserem, seja 

pela informação visual do elemento contemporâneo proporcionalmente grande para 
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o espaço, seja atrapalhando a visualização dos elementos arquitetônicos da sala, 

como forros, esquadrias e pinturas parietais (Figura 104). 

Figura 104 – Sanitário no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www. archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-
estudio-arquitetura-mais-tetro-arquitetura. Acesso em: 27 mai. 2019. 

Em alguns espaços expositivos, dotados de forros decorados e pinturas 

artísticas parietais, foram instaladas evaporadoras do tipo piso teto no sistema de 

climatização, apoiadas no chão, evitando a interferência física direta nesses 

elementos (Figura 105). Quando possível, os equipamentos foram posicionados no 

recuo da alvenaria defronte às janelas. Esta é uma solução interessante, tendo em 

vista a necessidade de climatização destes ambientes, pela menor interferência na 

materialidade histórica, mas não deixa de prejudicar a imagem da obra. 
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Figura 105 – Sala expositiva do Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

As alterações mais impactantes nesta adaptação, contudo, giram em torno 

do pátio interno. Uma nova laje de piso, com curvatura ascendente, possibilita inserir 

uma nova escada entre o subsolo e o pavimento térreo, e um elevador com estrutura 

metálica e fechamento em vidro confere acessibilidade universal à edificação (sobre 

esses elementos, ver mais detalhes no item 4.4.1 Alterações Pontuais). O 

revestimento das paredes internas do pátio com chapas de aço corten proporciona, 

por sua vez, um grande contraste com a arquitetura preexistente (Figura 106). Para 

além das considerações de ordem funcional, a modificação arquitetônica ora 

realizada não constitui uma mínima intervenção, nem preserva a imagem da obra ou 

atende adequadamente ao princípio da distinguibilidade. 
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Figura 106 – Pátio interno do Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

 

Museu Afro Brasil 

No Museu Afro Brasil, o impacto na arquitetura preexistente consiste, 

principalmente, na alteração da compartimentação dos espaços internos. O Palácio 

das Nações é um exemplar da arquitetura moderna brasileira, cuja espacialidade 

interna é um de seus destacados valores. O projeto original era caracterizado por 

um grande ambiente em cada pavimento (destinado a receber exposições diversas), 

com apenas um pequeno segmento com subdivisões permanentes em uma das 

extremidades, abrigando espaços de apoio e serviços (Figuras 107 e 109). Na 

adaptação para implantação do Museu Afro Brasil, a planta do pavilhão foi 

fragmentada em ambas as extremidades, ocupando segmentos mais expressivos: 

no térreo, para alocação de um restaurante e áreas técnicas (Figura 108); no 

pavimento superior, para criação de biblioteca, auditório e áreas administrativas 

(Figura 110). 
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Figura 107 – Planta baixa do pavimento térreo do Palácio das Nações, na ocasião da 2ª Bienal (1953-
54). Em vermelho, a área com subdivisão permanente. 

 

Fonte: Site da Bienal. Disponível em: http://www.bienal.org.br/post/1089. Acesso: 10 jul. 2020. 

Figura 108 – Planta baixa do pavimento térreo do projeto do Museu Afro Brasil. Em vermelho, as 
áreas com subdivisão permanente. 

 

Fonte: Brasil Arquitetura. Disponível em: http://brasilarquitetura.com. Acesso: 14 dez. 2019. 

Figura 109 – Planta baixa do pavimento superior do Palácio das Nações, na ocasião da 2ª Bienal 
(1953-54). Em vermelho, a área com subdivisão permanente. 

 

Fonte: Site da Bienal. Disponível em: http://www.bienal.org.br/post/1089. Acesso: 10 jul. 2020. 

Figura 110 – Planta baixa do pavimento superior do projeto do Museu Afro Brasil. Em vermelho, as 
áreas com subdivisão permanente. 

 

Fonte: Brasil Arquitetura. Disponível em: http://brasilarquitetura.com. Acesso: 14 dez. 2019. 
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No pavimento superior, a biblioteca foi concebida com divisórias pivotantes 

até cerca da metade da altura do pé-direito e módulos baixos de vidro nas laterais, 

incorporando a escada helicoidal e proporcionando permeabilidade visual (Figura 

111). Hoje, a exposição possui expositores mais altos diante dos módulos de vidro e 

avança pelas divisórias pivotantes, tornando a percepção dos limites um pouco 

confusa para o visitante; uma parede foi levantada ao redor da escada helicoidal, 

não havendo mais a mesma permeabilidade visual (Figura 112). 

Figura 111 – Entrada da biblioteca, logo após a implantação do Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Brasil Arquitetura. Disponível em: http://brasilarquitetura.com. Acesso: 14 dez. 2019. 

Figura 112 – Escada helicoidal na biblioteca do Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Na extremidade oposta, o auditório constitui um volume mais expressivo, 

ocupando todo o pé-direito. Ao redor, alas técnicas e administrativas promoviam 

maior compartimentação do espaço, mas também exploravam o uso dos módulos 

baixos de vidro como divisória, mantendo parte da permeabilidade visual – 

prevendo, inclusive, uma reserva técnica visitável. Essa ala parece ter sido alterada 

talvez ainda durante as obras: mesmo nas fotos mais antigas, não vemos as portas 

pivotantes que aparecem na planta baixa defronte ao auditório (Figura 110). E, 

apesar de não termos tido acesso às alas técnicas e administrativas do museu, pelo 

que pudemos vislumbrar também não se apresentam mais conforme o projeto. 

No térreo, a subdivisão foi menos permeável na ala técnica, ainda que tenha 

havido o afastamento em relação à esquadria das fachadas, conformando uma 

circulação (Figura 108). No restaurante projetado, alocou-se a estrutura de apoio 

(cozinha, bar etc.) na porção mais central, liberando as esquadrias. Uma parede 

divisória fazia ainda a separação entre a entrada do museu e a área expositiva. 

De forma geral, o partido preservava, portanto, a espacialidade do bem 

tombado em seu segmento central, e sacrificava as extremidades para alocar os 

ambientes que demandavam maior subdivisão. Ainda que compreendamos a 

necessidade desses ambientes, e que tenha havido cuidado no partido projetual 

para minimizar a descaracterização da espacialidade (pela própria concentração nas 

extremidades e utilização de recursos que possibilitavam certa permeabilidade 

visual), além de adequado quanto à distinguibilidade (especialmente no emprego do 

vidro), não podemos deixar de reconhecer que há uma interferência negativa na 

imagem da obra, e que essa não se configura em uma mínima intervenção. 

 

Museu Catavento 

A adaptação do antigo Palácio das Indústrias para abrigar o Museu 

Catavento resultou em três principais tipos de alterações na arquitetura preexistente: 

o tamponamento de vãos, a alteração da compartimentação e a inserção de novos 

elementos. O tamponamento de vãos é observado em diversos ambientes, em 

decorrência da expografia (impacto a ser analisado no próximo item). Para além 

dessa situação, contudo, nas alas ao redor do pátio interno, utilizadas para o café e 

para exposições de curta ou média duração, as arcadas foram total ou parcialmente 

fechadas com vidro, possibilitando climatizar e proteger os ambientes contra chuva 

(Figura 113). A utilização do vidro transparente preserva a permeabilidade visual 
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entre o interior e o exterior, não prejudicando a imagem da obra e evidenciando se 

tratar de um fechamento contemporâneo, porém não excessivamente contrastante. 

No entanto, não podemos classificá-lo como uma mínima intervenção, uma vez que 

não se trata estritamente de uma resposta a uma demanda conservativa do bem. 

Figura 113 – Ala de exposições ao redor do pátio interno do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

A compartimentação dos ambientes é largamente modificada pela 

expografia do museu (analisada no próximo item), mas é observada também no 

auditório. Alocado em uma das alas da edificação, o auditório deixa a arquitetura 

preexistente à vista, mas um volume independente e contrastante é inserido dentro 

do grande vão, para abrigar o Estúdio de Televisão (Figura 114). 

Na ala ocupada pelos setores técnicos e administrativos, o pé-direito duplo é 

também seccionado em seu perímetro por um mezanino em estrutura metálica, 

sendo mantida a visualização da arquitetura original, em interessante contraste com 

a nova estrutura. Esse partido, contudo, não conseguimos identificar se é fruto da 

adaptação ao uso museológico, ou se (conforme suspeitamos) é fruto da 

intervenção promovida na década de 1990, com projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, 

para funcionamento da Prefeitura Municipal no prédio. 
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Figura 114 – Estúdio de Televisão, no auditório do Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Por fim, destacamos o impacto proporcionado pela inserção de dois novos 

elementos. O primeiro são os dutos do sistema de climatização, que se superpõem 

aos elementos arquitetônicos e decorativos da preexistência, de forma contrastante 

e prejudicial à imagem da obra (Figura 115). 

Figura 115 – Uma das alas ao redor do pátio interno, Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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O segundo elemento, localizado no pavimento superior, corresponde a uma 

cobertura instalada para proporcionar uma passagem coberta entre as alas do 

circuito de visitação, sendo utilizada uma estrutura metálica com fechamento em 

vidro transparente (Figura 116). Apesar de sua pertinência funcional ser evidente, e 

de ter havido o cuidado em escolher uma estrutura leve e visualmente permeável, a 

estrutura secciona as esquadrias voltadas para a varanda, criando uma interferência 

visual negativa na preexistência. 

Figura 116 – Passagem coberta no pavimento superior, Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 

Museu da Gente Sergipana 

A adaptação do antigo Colégio Atheneuzinho para funcionamento do Museu 

da Gente Sergipana teve como principal alteração interna na arquitetura a 

modificação de sua compartimentação, ainda que a alteração no tratamento das 

superfícies e a inserção de novos elementos também possam ser pontuadas. 

No térreo, paredes foram demolidas para criação do auditório e da sala de 

exposições temporárias. O salão de recepção ao público também foi conformado 

pela supressão de paredes preexistentes, algumas inclusive ornadas com pinturas 

artísticas, de forma a criar um espaço mais amplo para a entrada (Figura 117). Neste 

ambiente, com a intenção de manter alguma referência da antiga subdivisão, pilares 

e vigas metálicas pintados de preto contornam as áreas onde foram suprimidas 
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(Figura 118). As pinturas artísticas foram preservadas no coroamento das paredes, 

mas o novo forro se projeta para baixo e atrapalha sua visualização (Figura 119). O 

partido adotado descaracteriza a tal ponto a arquitetura preexistente, que causa 

estranhamento aos visitantes que frequentaram a edificação quando lá funcionava o 

Colégio Atheneu Dom Pedro II ou a Escola Técnica do Comércio, conforme 

testemunho ouvido durante a nossa visita ao museu. 

Figura 117 – Planta baixa do pavimento térreo, projeto de adaptação do Colégio Atheneu Pedro II 
para Museu da Gente Sergipana. Em amarelo, estruturas demolidas. 

 

Fonte: OLIVEIRA, L. 2019, p. 69. 

Figura 118 – Salão de recepção ao público no Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Figura 119 – Detalhe do forro do salão de entrada do Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Da mesma forma que no térreo, também no pavimento superior foram 

demolidas uma série de paredes divisórias, de forma a configurar ambientes mais 

amplos para a exposição de longa duração (Figura 120). 

Figura 120 – Planta baixa do pavimento superior, projeto de adaptação do Colégio Atheneu Pedro II 
para Museu da Gente Sergipana. Em amarelo, estruturas demolidas. 

 

Fonte: OLIVEIRA, L. 2019, p. 69. 

Para além de não atender aos princípios da mínima intervenção, 

preservação da imagem da obra e distinguibilidade, a alteração na 

compartimentação, tendo sido tão largamente realizada, falha também em atender 

ao princípio da unidade monumento e ambiente, pois trata a edificação tombada 

como uma casca dentro da qual a reorganização espacial é livremente trabalhada. 
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No que concerne ao tratamento de superfícies, o forro foi o elemento mais 

modificado, seja no térreo, seja no pavimento superior, frequentemente falhando em 

alcançar um resultado esteticamente harmônico com os remanescentes de pinturas 

artísticas no rodateto das paredes (Figura 119). Ainda que não houvesse mais forros 

no local antes das obras (não obtivemos informações a respeito), os atuais forros 

não constituem uma mínima intervenção, nem tampouco atendem aos princípios da 

distinguibilidade e preservação da imagem da obra. 

No pátio ao fundo, a intervenção foi marcante em três aspectos: para facilitar 

a acessibilidade universal, elevou-se o nível do piso do pátio ao dos antigos 

corredores avarandados do térreo, suprimindo-se as duas escadas existentes, e 

inseriu-se uma torre de elevador, para acesso ao pavimento superior; e criou-se uma 

cobertura sobre o pátio, para ampliar sua possibilidade de uso (analisada no item 

4.2.1 Alterações pontuais). Nas três ações, modifica-se substancialmente a imagem 

da arquitetura preexistente (Figura 121). A intervenção no piso do pátio tem o 

agravante de ser uma supressão no documento histórico (as escadas foram 

engolidas pelo aterro, e o guarda-corpo em balaustres do térreo perdeu o sentido de 

existir) e de não ter distinguibilidade (nada indica ter havido um aterro). O elevador, 

ainda que possa ser interpretado como uma mínima intervenção e tenha adotado a 

mesma cor da edificação em sua estrutura metálica (atendendo ao princípio da 

distinguibilidade), não contribui para preservar a imagem da obra. 

Figura 121 – Pátio posterior, Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Por fim, vale mencionar a inserção dos equipamentos que evitam a saída do 

ar climatizado no pátio interno (cortina de ar), fixados sobre a verga das portas sem 

nenhum tipo de acabamento, poluindo visualmente as esquadrias (Figura 122). 

Figura 122 – Cortina de ar no pátio do Museu da Gente Sergipana. 

 
Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo 

No Museu da Imigração, situado em um amplo terreno composto por várias 

edificações preexistentes, a antiga Agência Oficial de Colocação se tornou a entrada 

do conjunto, e abriga a bilheteria, café, loja, sanitários e o setor educativo. Conforme 

registros históricos acessados no acervo do museu57, essa edificação apresentou 

diferentes configurações espaciais internas ao longo de sua história – a versão atual 

difere, inclusive, do projeto arquitetônico de implantação, datado de 2012. Talvez 

considerando tal histórico de modificações, a adaptação nela realizada não 

promoveu uma reintegração da imagem deste bem cultural, sendo seu interior 

redividido conforme as demandas do novo uso, e tratado com acabamentos que não 

se relacionam com a estética da preexistência. Assim, apesar de se ter resgatado o 

acesso pela porta principal (Figura 123), voltado para a Rua Visconde de Parnaíba 

(em outras épocas vedado com alvenaria), não deixa de comprometer o princípio da 

 
57 Ver Ficha 11 / Apêndice F. 
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unidade monumento e ambiente, e é tampouco estritamente uma mínima 

intervenção (Figura 124). 

Figura 123 – Antiga Agência Oficial de Colocação, atual entrada do Museu da Imigração. Sem data. 

 

Fonte: Fotografia fornecida em meio digital pelo Museu da Imigração (ver Ficha 11/Apêndice F). 

Figura 124 – Hall de entrada do Museu da Imigração, com a bilheteria ao fundo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

No prédio principal da antiga Hospedaria de Imigrantes, observamos que a 

área do térreo que abriga hoje os espaços para as atividades culturais e educativas 
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teve sua distribuição interna razoavelmente modificada na intervenção. Comparando 

a compartimentação anterior à obra com plantas datadas de 1935 e de 1954, 

observamos que parte das modificações ora executadas foi de remoção de 

subdivisões mais recentes, mas parte também correspondeu a remoção de paredes 

já presentes em 1935, ou que constaram a partir de 1954 (Figuras 125 e 126). 

Entendemos a necessidade de ajustes para implantar o novo programa de 

necessidades, mas a demolição das paredes mais antigas, onde provavelmente 

estavam alocados setores administrativos da hospedaria, não constitui uma mínima 

intervenção. Ao nosso ver, as novas funções instaladas não seriam, inclusive, 

incompatíveis com a manutenção dessas paredes antigas. Nas mesmas plantas, 

podemos observar que os antigos dormitórios também foram subdivididos, 

abrigando hoje espaços técnicos, administrativos e expositivos. 

Figura 125 – Planta baixa do pavimento térreo da Hospedaria de Imigrantes, atual Museu da 
Imigração do Estado de São Paulo, em 1935. 

 

Fonte: Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Disponível em: http://museudaimigracao.org.br/. 
Acesso em: 14 out. 2019. 

Figura 126 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Acervo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, recebido do museu em meio digital 
via mensagem eletrônica em 04 nov. 2019. 
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O pavimento superior manteve ao longo dos anos sua conformação espacial 

relativamente preservada em grandes ambientes livres e fartamente iluminados por 

janelas em ambos os lados, à exceção do volume central, onde sanitários e escadas 

tiveram diferentes disposições. O projeto arquitetônico de adaptação deste 

pavimento para os espaços expositivos centrou suas modificações justamente nesse 

volume central, que concentra a circulação vertical e sanitários, bem como na 

inserção de escadas de emergência em ambas as alas da extremidade (analisadas 

no item 4.2.1 Alterações pontuais). Vale mencionar, ainda, a inserção de um 

elevador para conferir acessibilidade universal ao pavimento superior, alocado, 

contudo, fora deste volume central – o que resulta em uma pequena fragmentação 

de um dos antigos dormitórios, não evidenciada, contudo, como um acréscimo 

posterior. 

Quanto ao tratamento de superfícies, os espaços originalmente com telhado 

aparente, no pavimento superior (Figura 127), receberam um forro plano do tipo 

colmeia (Figura 128). Ainda que distinguível como acréscimo contemporâneo pelo 

material utilizado, contrasta com a ambiência característica do espaço e reduz a 

amplitude, modificando a espacialidade interna dos ambientes. 

Figura 127 – Dormitório da antiga Hospedaria de Imigrantes, no pavimento superior do atual Museu 
da Imigração do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Museu da Imigração. Disponível em: http:// museudaimigracao.org.br/. Acesso: 14 out. 2019. 
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Figura 128 – Ambiente do pavimento superior do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Museu da Vida 

As atividades desenvolvidas pelo Museu da Vida estão distribuídas em 

algumas edificações do campus da Fundação Oswaldo Cruz. O Castelo Mourisco, 

um dos prédios tombados desse conjunto, abriga parte dos espaços expositivos do 

museu, e sua arquitetura é um dos atrativos da visitação, sempre mediada por 

monitores do setor educativo. 

Na adaptação ao uso museológico, a interferência observada consistiu 

basicamente na inserção dos equipamentos de instalações. A solução adotada na 

climatização, com dutos aparentes, bem como o sistema de iluminação com 

diferentes soluções superpostas, são pontos negativos para a preservação da 

imagem da obra, ultrapassando os limites de uma mínima intervenção, 

proporcionando um contraste que excede o desejável no princípio da 

distinguibilidade e carecendo, inclusive, de um acabamento condizente com a 

estética da edificação (Figura 129). 
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Figura 129 – Sala expositiva no Museu da Vida. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 

Museu das Minas e do Metal 

No Museu das Minas e do Metal, o projeto arquitetônico que nos foi 

encaminhado pelo museu para consulta registra algumas modificações internas no 

Prédio Rosa. As maiores alterações ocorreram no volume edificado em 1928: para 

além da construção de um segundo andar, foram demolidos sanitários, algumas 

paredes divisórias, a antiga escada de comunicação interna e o corredor em balanço 

(que se projetava sobre o pátio interno), e foram tamponados os vãos de portas e 

janelas no primeiro andar, voltados para o pátio. 

É relevante pontuar que o tratamento dado ao anexo é caracterizado por 

uma maior liberdade projetual, em relação ao volume mais antigo – ainda que o 

tombamento da edificação, em 1977, a considere como uma unidade, não fazendo 

distinção quanto às etapas construtivas. A valorização dos núcleos primitivos dos 

bens culturais arquitetônicos, em detrimento dos acréscimos e mudanças 

incorporados ao longo de sua existência, é uma postura razoavelmente frequente, 

porém equivocada como pressuposto de intervenção restaurativa. 

Apesar de não sabemos quais elementos modificados no presente projeto 

eram originários de 1928, quais foram fruto de alterações nas décadas seguintes, 

quais poderíamos classificar como acréscimos espúrios, ou mesmo qual seu estado 
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de conservação à época das obras, ainda assim podemos afirmar que a adaptação 

realizada não constitui uma mínima intervenção, não atua em prol da preservação 

da imagem da obra, e não atende adequadamente aos princípios da distinguibilidade 

e da unidade monumento e ambiente. Vale assinalar o estranhamento gerado com o 

grande paredão cego à altura do primeiro andar, pela supressão dos vãos de portas 

e janelas voltados para o pátio interno, o que, deste ponto de vista, ainda elimina a 

percepção de preexistência deste volume construído (Figura 130). 

Figura 130 – Praça de Convivência, Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

No subsolo, o projeto previa a implantação de uma biblioteca, sala para 

oficinas e um Centro de Referência para o Professor, sendo para tanto demolidos 

dois sanitários e a antiga escada de conexão interna com o volume edificado em 

1928. É positivo o aproveitamento do subsolo em prol da demanda do programa de 

necessidades, já que se trata de uma área secundária da edificação. Temos dúvidas 

apenas da pertinência de alocar uma biblioteca em um espaço com pouca ventilação 

e possivelmente mais úmido. De qualquer forma, em visita a essa área do museu, 

não constatamos a existência da biblioteca, e, até onde apuramos, apenas as 

oficinas ocorrem no subsolo (Figura 131). 

Os sanitários implantados na edificação ocupam salas preexistentes no 

térreo e no primeiro andar, tendo sido demolida uma das paredes antigas e 

executado um novo fechamento, no mesmo local, criando um grande shaft para 
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passagem de instalações, acessado pela sala vizinha, que serve de circulação. O 

revestimento evidencia a contemporaneidade da parede e, apesar de não alterar a 

forma da sala no lado da circulação, modifica a sua ambiência, criando um estranho 

contraste entre o revestimento cinza e o forro com pintura artística (Figura 132). 

Figura 131 – Subsolo, Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

Figura 132 – Hall de acesso ao sanitário no térreo, Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Ainda sobre o tratamento de superfícies, o forro foi o elemento mais 

alterado, sendo utilizado um modelo tipo colmeia em muitos ambientes (Figura 133). 

Não sabemos, contudo, a situação prévia à intervenção nesses locais, para avaliar 

melhor a condução adotada. 

Figura 133 – Auditório, Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Museu das Minas e do Metal. Disponível em: http://www.mmgerdau.org.br/seu-evento-no-
museu/. Acesso em: 15 jan. 2020. 

 

Museu da Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

No Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, dos dez 

pavimentos da edificação, há espaços expositivos em seis. Em todos eles, foram 

levantadas paredes paralelamente às fachadas, criando um corredor técnico por 

onde passam dutos dos sistemas de climatização e instalações, além de bloquear a 

incidência de iluminação natural. Assim, nos pavimentos expositivos, as esquadrias 

e brises que caracterizam a edificação somente são vistas internamente em um 

curto trecho defronte aos elevadores – e resguardadas por um segundo fechamento 

em vidro, que impede o acesso do visitante às janelas (Figuras 134 e 135). 

http://www.mmgerdau.org.br/seu-evento-no-museu/
http://www.mmgerdau.org.br/seu-evento-no-museu/
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Figura 134 – Planta baixa do pavimento tipo das exposições do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo, vendo-se a conformação do corredor técnico em paralelo às fachadas. 

 

Fonte: Trabalho final de graduação de Adriana Bestle Turrin. Disponível em: 
https://issuu.com/adrianaturrin/docs/o_novo_mac-usp. Acesso em: 14 dez. 2019. 

Figura 135 – Vista dos brises na sala expositiva do quarto andar do Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Para além de prejudicar a imagem da obra, e de não corresponder a uma 

mínima intervenção, o fechamento utilizado não deixa claro para o visitante leigo se 

tratar de uma inserção contemporânea, e elimina a percepção de unidade entre o 

monumento e o ambiente externo nesses pavimentos. 

Somando-se a esse fechamento a criação de paredes “falsas” para definição 

dos circuitos expositivos ou suporte para as obras, o ambiente interno acaba por não 

dialogar de forma construtiva com a arquitetura preexistente – nem mesmo os 

pilares são sempre facilmente vistos (Figura 136). Em ambas as extremidades do 

pavimento, foram alocados os sanitários e espaços técnicos de acesso restrito, em 

https://issuu.com/adrianaturrin/docs/o_novo_mac-usp
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conexão direta com as novas prumadas de circulação vertical criadas na fachada 

posterior. Não tivemos, contudo, acesso às plantas baixas do edifício na situação 

anterior à obra, para avaliar até que ponto esta compartimentação foi fruto da 

adaptação ao uso museológico. 

Figura 136 – Sala de exposição do terceiro andar do Museu de Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Museu de Arte do Rio 

A adaptação do Palacete D. João VI ao Museu de Arte do Rio teve como 

principais alterações na arquitetura o tamponamento de vãos e a alteração da 

compartimentação interna, ainda que também tenhamos observado mudanças no 

tratamento de superfícies. 

Na distribuição do programa de necessidades do museu entre o Palacete, o 

antigo Hospital da Polícia Civil e a marquise do Terminal Rodoviário, os espaços 

expositivos foram alocados nos quatro pavimentos do Palacete. Caracterizado pela 

presença de uma série de janelas e portas em suas quatro fachadas, internamente 

esta envazadura não é hoje percebida, devido às paredes levantadas paralelamente 

às fachadas, em todo o perímetro da edificação (Figuras 137 e 138). 
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Figura 137 – Espaço expositivo no terceiro andar do Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Figura 138 – Encontro das paredes internas paralelas às fachadas, Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Para além da eliminação da percepção da imagem da obra eclética em seu 

interior, o tamponamento dos vãos elimina também qualquer relação visual entre o 

interior e o exterior da edificação, prejudicando a unidade monumento e ambiente. 

Confere, ainda, uma percepção de edificação fechada e sem vida para quem a 
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observa de fora, uma vez que suas esquadrias não são nunca abertas, fato 

agravado pela inutilização do acesso principal da edificação58. O tamponamento é 

realizado com paredes cujo tratamento de superfície é o mesmo das demais 

paredes internas, não evidenciando se tratar de um acréscimo contemporâneo. 

Enquanto em alguns espaços vemos o diversificado posicionamento de 

paredes “falsas”, para conformar circuitos e suportes expositivos, em outros o 

ambiente se mantém amplo, sem muita subdivisão (Figura 139). Não temos registro 

de como era a organização espacial interna da antiga sede da Inspetoria Federal 

dos Portos, mas, ainda que se tratasse de um espaço amplo, o acabamento atual 

dos pisos, paredes e tetos em nada remete ao ambiente eclético de outrora. 

Figura 139 – Sala expositiva no térreo do Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Achamos válido mencionar, por fim, a postura projetual adotada em relação 

à marquise do antigo Terminal Rodoviário Mariano Procópio. Em sua funcionalidade 

original, a marquise constituía essencialmente um espaço desobstruído, sob a qual 

paravam os ônibus que acessavam o terminal rodoviário (Figura 140). A partir do 

momento em que se edificou sob ela uma série de volumes, ocupando cerca de dois 

terços de sua extensão (Figuras 141 e 142), e, consequentemente, que se eliminou 

grande parte da leveza inerente à sua arquitetura, entendemos que não se agiu em 

 
58 Sobre esse ponto, ver as considerações realizadas no item 4.4.2 Modificação. 
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prol de sua preservação. Conforme hoje se apresenta, a antiga marquise é apenas a 

cobertura destes novos volumes construídos. 

Figura 140 – Marquise do Terminal Rodoviário Mariano Procópio na década de 1950. 

 

Fonte: Biblioteca IBGE. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/ 
GEBIS%20-%20RJ/rj40099.jpg. Acesso em: 29 dez. 2019. 

Figura 141 – Antiga marquise integrada ao Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 
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Figura 142 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu de Arte do Rio. Em vermelho, a área sob a 
antiga marquise. 

 

Fonte: Jacobsen Arquitetura. Disponível em: https://jacobsenarquitetura.com/projetos/mar-museu-de-
arte-do-rio/. Acesso em: 29 dez. 2019. 

É preciso esclarecer, contudo, que, não obstante algumas notícias acerca da 

implantação do Museu de Arte do Rio tenham citado a marquise como um bem 

tombado, em pesquisa nos órgãos municipal, estadual e federal de proteção59 não 

encontramos nenhuma inscrição ou decreto nesse sentido. Assim, tendo 

estabelecido como parâmetro para a presente pesquisa o tombamento individual dos 

bens, nossa análise em relação ao Museu de Arte do Rio é centrada, 

fundamentalmente, na intervenção sobre o Palacete D. João VI (tombado na esfera 

municipal). Entretanto, não podemos deixar de fazer nossas observações sobre a 

condução projetual sobre a marquise, uma vez que, com certa frequência, essa 

intervenção é propagada como sendo de preservação de um bem cultural – o que, 

pelos pontos ora apresentados, não seria pertinente. 

 

Museu do Futebol 

No Museu do Futebol, a alteração na compartimentação do Estádio 

Municipal Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu é a principal alteração na 

arquitetura tombada, mas também verificamos a inserção de novos elementos, além 

da alteração no tratamento de superfícies. 

A bilheteria do museu ocupa o mesmo local onde havia a antiga bilheteria 

desta ala do estádio de futebol. A configuração atual, contudo, difere bastante da 

original, cujas cabines possuíam pequenas janelas individuais (Figuras 143 e 144). A 

modernização espacial do setor de venda de ingressos pode ser benéfica para o 

 
59 Respectivamente, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (INEPAC) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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funcionamento do museu – e inclusive do estádio de futebol. Mas, uma vez que a 

arquitetura do estádio foi reconhecida como bem cultural, sendo protegida por um 

mecanismo legal, as características dos locais de venda dos ingressos para os jogos 

são também objeto de preservação. A intervenção alterou o documento histórico 

(não constituindo uma mínima intervenção), bem como a imagem da obra. 

Figura 143 – Parte da fachada principal do Estádio Pacaembu, sede do Museu do Futebol, em 1947. 
Bilheterias em vermelho. 

 

Fonte: Blog de Flávio Gomes. Disponível em: https://flaviogomes.grandepremio.com.br/2014/02/dica-
do-dia-320/#!prettyPhoto. Acesso em: 14 dez. 2019. 

Figura 144 – Parte da fachada principal do Estádio Pacaembu, sede do Museu do Futebol, em 2019. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Os espaços expositivos se concentram nas áreas voltadas para a fachada 

principal do estádio (a ala norte), que originalmente abrigava, no térreo, sanitários, 

vestiários, salas para médicos, enfermeiros e massagistas e um grande bar; no 

primeiro andar, salas de administração e restaurante; e, no segundo andar, 

apartamentos para atletas, salões de esgrima e ginástica. A intervenção modificou a 

distribuição interna desses ambientes, suprimindo lajes e paredes, e priorizando a 

valorização cenográfica da estrutura em concreto do verso da arquibancada. A 

preservação da arquitetura deste bem tombado se restringiu, portanto, ao elemento 

mais evidente do estádio (sua arquibancada), não havendo o mesmo cuidado com 

os demais ambientes que, em conjunto com a arquibancada e demais estruturas do 

estádio, caracterizavam a sofisticação deste equipamento esportivo para a época de 

sua construção. Atualmente, ao visitar o museu, não se tem a percepção do que 

aqueles espaços foram um dia, até pelo fato deste possuir um partido expográfico 

que aposta nos efeitos visuais, ora criando ambientes com pouca iluminação, ora 

com abundância de objetos, painéis e cores (Figuras 145 e 146). 

Figura 145 – Sala expositiva no Museu do Futebol, na ala onde havia apartamentos para os atletas. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Em alguns ambientes, as janelas receberam fechamentos em tela metálica, 

diminuindo a incidência de luz natural (Figura 146). Tal fechamento é, ao que tudo 

indica, fruto do projeto expográfico, e não elimina por completo a percepção da 

existência dos vãos, não sendo, assim, considerado por nós como um 
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tamponamento. No entanto, impede igualmente a relação visual entre o interior e o 

ambiente externo da edificação. 

Figura 146 – Sala expositiva do Museu do Futebol, na ala onde havia apartamentos para os atletas e 
salas de esgrima e ginástica. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Em algumas situações de reorganização da compartimentação dessa ala do 

estádio, os novos fechamentos foram executados em vidro, como na biblioteca e na 

loja, se diferenciando do partido original do estádio. Os materiais de acabamento de 

pisos e tetos também foram alterados (Figura 147). 

Figura 147 – Biblioteca, Museu do Futebol. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Um elemento acrescido à arquitetura foi a passarela entre as alas à direita e 

à esquerda do portão principal, na altura do segundo andar, para conectar os 

espaços expositivos neste nível (Figura 148). Esta inserção, ainda que não constitua 

uma mínima intervenção e que possa ser percebida por um olhar mais atento na 

fachada principal do estádio, impacta, mas não corrompe a imagem da obra, 

atendendo satisfatoriamente ao princípio da distinguibilidade. 

Figura 148 – Passarela de conexão entre as alas, no Museu do Futebol. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Paço do Frevo 

A adaptação da antiga sede da Western Telegraph Company para 

implantação do Paço do Frevo impactou a arquitetura preexistente na alteração de 

sua compartimentação em alguns pontos específicos, na alteração do tratamento de 

superfícies e na inserção de novos elementos. 

As peças gráficas do projeto de arquitetura recebidas do museu para análise 

não indicam as modificações realizadas na edificação para adaptação ao uso 

museológico. Contudo, pela disposição atual dos espaços, depreende-se que, para 

além de sanitários e da subdivisão dos novos estúdios musicais, a principal 

alteração deve ter sido feita no terceiro andar, que hoje apresenta-se com cerca de 

dois terços de sua área unificada em um grande salão expositivo. Pela tipologia da 

edificação, podemos considerar que esse dificilmente foi o ordenamento espacial 
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original deste pavimento; contudo, não sabemos se já estava assim antes das obras 

do museu, ou se foi fruto do partido adotado. 

O tratamento das superfícies se diferencia nas salas individuais de ensaio 

musical, onde o tratamento acústico promove a mudança na ambiência interna 

(Figura 149). 

Figura 149 – Sala de ensaio com tratamento acústico, Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

E, contudo, no terceiro andar que a incorporação do piso como elemento 

expográfico, e como recurso na solução de inserção do novo elemento de 

climatização, promove uma das principais interferências nas superfícies e ambiência 

arquitetônica do bem cultural. O piso, neste pavimento, é parcialmente elevado até a 

altura do peitoril das janelas, abrigando, no espaço conformado abaixo, tanto vitrines 

da expografia (sob piso de vidro), quanto os dutos de passagem da climatização 

(sob piso branco), sendo as grelhas difusoras vistas junto às janelas (Figura 150). 

Não se atende, assim, aos princípios da mínima intervenção, preservação da 

imagem ou distinguibilidade. 
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Figura 150 – Salão expositivo no terceiro andar do Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Neste mesmo salão, os vãos de janelas recebem fechamento fixo, porém em 

vidro, não eliminando a percepção do envazamento. Não o consideramos, assim, 

como um tamponamento, apesar da impossibilidade de abertura. 

Por fim, destacamos a inserção de um elevador no antigo pátio interno da 

edificação, para conferir acessibilidade universal à edificação. Tendo em vista as 

alternativas de localização deste equipamento, bem como sua essencialidade para 

qualquer uso público do imóvel, consideramos que atenda ao princípio da mínima 

intervenção. Quanto à imagem da obra, contudo, sendo o pátio preexistente 

bastante exíguo, a inserção do elevador implicou na supressão da percepção de 

existência de um pátio na edificação, o que consiste em um ponto negativo. 

 

Palacete das Artes Rodin Bahia 

Uma adaptação bastante impactante na compartimentação dos ambientes 

internos do bem tombado deu-se no Palacete das Artes Rodin Bahia. O Palacete do 

Comendador Bernardo Martins Catharino, exemplar de destaque da arquitetura 

residencial de início do século XX e o primeiro edifício eclético tombado 

individualmente na esfera estadual na Bahia, foi ocupado em seus pavimentos mais 

nobres pela exposição de longa duração do museu – escolha vista por nós como 

pertinente, por implicar no acesso ao público a esses espaços. A intervenção 
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realizada, contudo, suprimiu quase que completamente a subdivisão dos dormitórios 

da casa, localizados no segundo andar (Figura 151), criando, no lugar, dois salões 

de maior porte (Figura 152). Com isso, perdeu-se lamentavelmente a configuração 

espacial da ala íntima da residência, registro material da forma de morar da época 

de sua construção – não constituindo uma mínima intervenção, tampouco 

preservando a imagem da obra. A manutenção dos forros decorados em sua 

individualidade, e mesmo a demarcação no piso das antigas paredes, não são, 

definitivamente, suficientes para traduzir a antiga espacialidade – e, na verdade, 

acabam por conformar uma impensável visualização dos forros em sequência, 

quando foram feitos para serem vistos separadamente, não atendendo 

adequadamente ao princípio da distinguibilidade (Figura 153). 

Figura 151 – Planta baixa do segundo andar do Palacete, antes da intervenção. Em amarelo, antigos 
dormitórios convertidos em espaços expositivos. 

 

Fonte: Planta de base do acervo do Palacete das Artes Rodin Bahia, recebido em meio digital em 
visita presencial no dia 18 jun. 2019. Tratamento de imagem da autora. 

Figura 152 – Planta baixa do segundo andar do Palacete, após a implantação do museu. Em amarelo 
mais claro, os salões expositivos formados pela demolição das paredes dos dormitórios. 

 

Fonte: Planta de base do acervo do Palacete das Artes Rodin Bahia, recebido em meio digital em 
visita presencial no dia 18 jun. 2019. Tratamento de imagem da autora. 
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Figura 153 – Salão expositivo no segundo andar do Palacete das Artes Rodin Bahia. 

 

Foto: Nelson Kon. Fonte: NAHAS, 2008, p. 283. 

Parte do primeiro andar e do térreo da edificação também tiveram sua 

compartimentação alterada, para abrigar espaços técnicos e administrativos. Não 

sabemos, contudo, se a compartimentação encontrada antes da obra correspondia à 

disposição original da casa, ou se já havia sido desconfigurada ao longo do tempo. 

Neste mesmo museu, temos, ainda, um exemplo positivo de aproveitamento 

de uma área que originalmente não tinha uso (o desvão do telhado, hoje sótão) para 

abrigar atividades culturais e educativas diversas, alocando uma demanda do 

programa de necessidades sem prejudicar a arquitetura preexistente (Figura 154). 

Figura 154 – Sótão, Palacete das Artes Rodin Bahia. 

 

Fonte: Archdaily. Foto: Nelson Kon. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/910445/museu-
rodin-bahia-brasil-arquitetura. Acesso em: 06 jan. 2020. 
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Uma interessante inserção na arquitetura é a climatização adotada nos 

ambientes mais ricamente ornados do palacete. Foram projetadas caixas de 

madeira para envolver as evaporadoras, tornando a solução mais refinada, em 

sintonia com o ambiente ao redor (Figura 155). 

Figura 155 – Sala expositiva do Palacete das Artes Rodin Bahia. Evaporadoras em vermelho. 

 

Fonte: Palacete das Artes. Disponível em: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1239822 
44417022&type=3&_rdc=1&_rdr. Acesso em: 29 jan. 2020. 

 

Pinacoteca de São Paulo 

O impacto na arquitetura do antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios, na 

readaptação para o funcionamento da Pinacoteca de São Paulo, abrange o 

tamponamento de vãos, a modificação do tratamento de superfícies e a inserção de 

novos elementos. Não avaliamos, contudo, se houve também alteração na 

compartimentação dos ambientes, uma vez que não tivemos acesso a plantas 

arquitetônicas que registrassem a situação da edificação antes da obra. 

O tamponamento de vãos foi observado nas janelas das quatro fachadas. 

Externamente, a vedação é ora em chapas metálicas, ora em vidro com película 

reflexiva, mantendo a diferenciação de tratamento em relação à alvenaria das 

fachadas (Figura 156). Internamente, nos espaços expositivos, não há sequer 

referência de sua existência, sendo provavelmente suprimidos por “paredes falsas” 

levantadas em estrutura leve diante das paredes preexistentes (Figura 157). 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.123982244417022&type=3&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.123982244417022&type=3&_rdc=1&_rdr
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Figura 156 – Fachada principal da Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Figura 157 – Sala expositiva no primeiro andar da Pinacoteca de São Paulo, sem visualização das 
janelas. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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As únicas exceções (nas áreas de livre acesso ao público) são a antiga 

entrada da edificação e a Sala de Interpretação no segundo andar, onde 

conseguimos ver duas janelas e ter acesso à varanda. De forma geral, entretanto, a 

edificação se fecha para seu entorno urbano e volta-se para seu ambiente interno. O 

tamponamento dos vãos das janelas, portanto, falha em atender adequadamente 

aos quatro princípios analisados. 

O tratamento de superfície nas salas expositivas, por sua vez, procura torná-

las ambientes neutros e eficazes para a sua função. Os tetos abrigam instalações de 

climatização e iluminação, compostos com forros do tipo colmeia; em algumas salas, 

um pequeno desnível na porta de entrada indica que o piso de madeira está 

superposto a alguma outra pavimentação do ambiente. Não tivemos informações 

acerca dos materiais existentes antes da obra, bem como de seu estado de 

conservação, e, assim, não podemos avaliar adequadamente o critério da mínima 

intervenção. De qualquer forma, em certos espaços, a única referência que temos 

de se tratar de uma edificação antiga são bandeiras de madeira na parte superior 

das portas, cujas folhas, por sua vez, são em um contemporâneo requadro metálico 

com fechamento em vidro transparente (Figura 158). 

Figura 158 – Sala expositiva no primeiro andar da Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

É apenas nas áreas de circulação e pátios internos cobertos, que também 

são utilizados como espaços expositivos, que o visitante visualiza as características 
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arquitetônicas do bem tombado no qual se encontra (Figura 159). Assim, não 

consideramos que o tratamento de superfícies atende plenamente ao princípio da 

preservação da imagem da obra. 

Figura 159 – Corredor expositivo no segundo andar da Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

A principal inserção de novo elemento na arquitetura, por sua vez, consiste 

nas passarelas e elevador, alocados nos dois pátios internos da edificação (Figuras 

160 e 161). Não podemos afirmar que a inserção de tais elementos se trata de uma 

mínima intervenção, nem que preserva a imagem da obra, e o contraste 

proporcionado excede o desejável no critério da distinguibilidade. No entanto, este é 

um exemplo onde consideramos que, mais que a preservação do bem arquitetônico, 

almejou-se propor uma nova imagem para a obra, em sintonia com o novo fluxo de 

circulação (sobre o qual falaremos mais adiante), e estreitamente relacionada com 

sua nova funcionalidade (ora integralmente voltada ao uso museológico). 

Seria falho avaliar mais profundamente essa nova proposta sem o devido 

conhecimento do estado no qual o bem cultural se encontrava, antes das obras de 

reestruturação da Pinacoteca. Nos limitaremos apenas a pontuar a validade de 

repropor uma nova imagem para o bem cultural, quando este já foi demasiadamente 

alterado ou quando apresenta lacunas expressivas, mas mantém seu valor artístico 

latente nos remanescentes arquitetônicos. 
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Figura 160 – Pátio interno, Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Figura 161 – Pátio interno, Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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No salão de acesso, vale pontuar, por fim, a inserção de estruturas em vidro 

acopladas às portas voltadas para a varanda coberta, que permitem o rigoroso 

controle de acesso à parte interna mesmo com as esquadrias abertas. Aproveitando 

o vão conformado por essas estruturas, a bilheteria da Pinacoteca foi encaixada em 

um deles de forma criativa, ainda que não atenda adequadamente aos princípios da 

mínima intervenção e da preservação da imagem (Figura 162). 

Figura 162 – Bilheteria vista pelo salão interno de entrada da Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Quadro resumo 

Analisando as alterações na arquitetura do interior das edificações 

estudadas, observamos que a alteração na compartimentação resulta nos maiores 

graus de impacto, não atendendo aos fundamentos da mínima intervenção e da 

preservação da imagem da obra em nenhum caso, e apenas em um conferindo uma 

adequada distinguibilidade. O tamponamento de vãos (ainda que em menor 

incidência) e a alteração no tratamento de superfícies também proporcionam 

elevados graus de impacto. 

O resumo das análises efetuadas pode ser visualizado nos Quadros 4 a 7 a 

seguir. 
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Quadro 4 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Interior da Edificação – Alteração na arquitetura: tamponamento de vãos 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

  

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca - - - - -

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
- - - - -

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale N N N N 4

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento N S S S 1

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
- - - - -

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
- - - - -

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
N N N N 4

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
N N N N 4

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio N N N N 4

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol - - - - -

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo - - - - -

22 Palacete das Artes Rodin Bahia - - - - -

23 Pinacoteca de São Paulo N N N N 4

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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Quadro 5 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Interior da Edificação – Alteração na arquitetura: alteração na compartimentação 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

  

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile N N N S 3

2 Estação Pinacoteca - - - - -

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
N N N S 3

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale N N N S 3

7 Museu Afro Brasil N N S S 2

8 Museu Catavento N N N S 3

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
N N N N 4

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
N N N N 4

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
N N N S 3

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
N N N S 3

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio N N N S 3

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol N N N N 4

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo N N N S 3

22 Palacete das Artes Rodin Bahia N N N S 3

23 Pinacoteca de São Paulo - - - - -

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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Quadro 6 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Interior da Edificação – Alteração na arquitetura: alteração no tratamento de superfícies 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

  

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca S S N na 1

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
- - - - -

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
N N N na 3

6 Memorial Minas Gerais Vale N N N na 3

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento - - - - -

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
N N N na 3

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
N N N na 3

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
N N N na 3

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
- - - - -

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio N N N na 3

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol N N N na 3

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo N N N na 3

22 Palacete das Artes Rodin Bahia - - - - -

23 Pinacoteca de São Paulo S N N na 2

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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Quadro 7 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Interior da Edificação – Alteração na arquitetura: Inserção de novos elementos 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

  

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile N N N N 4

2 Estação Pinacoteca N N N na 3

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
- - - - -

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
N N S S 2

6 Memorial Minas Gerais Vale S N N S 2

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento N N N S 3

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
N N N S 3

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
S N N S 2

12 Museu da Vida N N N S 3

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
- - - - -

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
- - - - -

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio - - - - -

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol N S S S 1

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo N N N S 3

22 Palacete das Artes Rodin Bahia S S S S 0

23 Pinacoteca de São Paulo N N N S 3

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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4.3.2. Sobreposição da expografia à arquitetura 

 

Em quase a metade dos museus estudados (11 instituições, 48% do total), a 

expografia adotada se sobrepõe à arquitetura do bem tombado: ao invés de dialogar 

com a preexistência, valorizando e tirando partido das suas características, cria uma 

ambiência à parte, reservando à arquitetura o papel de mero contentor. Tal 

sobreposição frequentemente se dá através de recursos cenográficos que 

“envelopam” o ambiente interno, e não permitem a visualização de paredes, pisos, 

tetos e/ou esquadrias. Outras vezes, observamos o tamponamento de vãos de 

portas e janelas com estruturas cenográficas, eliminando a percepção das 

envazaduras do ambiente, ou mesmo a utilização de recursos audiovisuais que 

requerem a baixa luminosidade das salas, prejudicando a apreciação do ambiente 

histórico. 

Apesar de não serem fruto do projeto de arquitetura, tais intervenções 

incidem diretamente sobre ela, e sobre o resultado final da preservação do bem 

arquitetônico. Achamos pertinente tratar desse impacto no presente estudo, uma vez 

que esse tipo de partido expográfico é frequentemente valorizado por gestores, pela 

mídia e pelo próprio público. Apostando no impacto visual e no viés lúdico para 

envolver o visitante e repassar o conteúdo expositivo (tendência encontrada em 

muitos museus no final do século XX e início do XXI), ele alcança, com frequência, 

razoável sucesso junto ao público visitante. 

Muitos veem tal partido como positivo para a preservação do bem cultural, 

uma vez que os elementos da arquitetura (pisos, forros, esquadrias etc.), ainda que 

não vistos, estão lá materialmente conservados, sob a cenografia. A preservação de 

um bem cultural, contudo, especialmente se tombado individualmente (como os 

contemplados no presente estudo), vai além da sua materialidade, e envolve a 

espacialidade e a ambiência internas (a imagem da obra), proporcionada pelos 

elementos que caracterizam sua arquitetura. Envolve ainda sua relação com o 

entorno onde está implantado (a unidade monumento e ambiente). Não ser possível 

poder percebê-los, experimentá-los, não corresponde a uma ação que de fato 

preserva o bem. 

 

 

 



222 

Estação Pinacoteca 

Na Estação Pinacoteca, os amplos salões do antigo prédio, hoje destinados 

aos espaços expositivos, são por vezes reconfigurados em partidos que corrompem 

o documento histórico, a imagem da obra e sua própria relação visual com o 

entorno. Paredes portantes em estrutura leve são levantadas, vedando vãos de 

janelas e/ou subdividindo os ambientes, para reduzir a incidência de iluminação 

natural, possibilitar efeitos luminotécnicos ou mesmo criar a cenografia desejada 

para uma determinada instalação (Figuras 163 e 164), sem, em certos casos, deixar 

claro se tratar de inserções contemporâneas. 

Figura 163 – Sala de exposição no quarto andar da Estação Pinacoteca, com a inserção de paredes 
em ambas as laterais, vedando os vãos de janela. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Figura 164 – Sala de exposição no quarto andar da Estação Pinacoteca, de mesma configuração 
arquitetônica da sala da imagem anterior, sendo possível visualizar as janelas laterais. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Instituto Moreira Salles 

No Instituto Moreira Salles, paredes portantes em material leve e 

acabamento similar ao das paredes preexistentes tamponam vãos e restringem a 

entrada de luz natural pelas esquadrias de vidro que caracterizam a edificação. Esta 

solução, se proporciona condições ambientais mais adequadas à exposição do 

acervo, inviabiliza a vivência da espacialidade característica da edificação, 

largamente permeada pela luz e pela comunicação visual entre os ambientes. Além 

de não atender aos princípios da mínima intervenção e da distinguibilidade, também 

falha, portanto, na preservação da imagem da obra e na unidade monumento e 

ambiente. 

Em 2014, o artista Richard Serra provocou uma mudança nesse partido. Por 

ocasião da exposição de seus trabalhos no Instituto, solicitou que as paredes 

“falsas” fossem removidas, de forma a recuperar a transparência e a fluidez da 

arquitetura, com a qual necessitava dialogar – Serra escolheu pessoalmente as 

obras a serem expostas, em estreita relação com os ambientes da casa. A 

solicitação foi atendida nos espaços expositivos da ala social (Figura 165), sendo 

mantidas as paredes, contudo, nas duas salas que ocupam a ala íntima. A 

intervenção resultou em um ganho para o bem tombado. 

Figura 165 - “Richard Serra: desenhos na casa da Gávea”, Instituto Moreira Salles/RJ, mai-set/2014. 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles. Foto de Cristiano Mascaro. Disponível em: 
https://ims.com.br/unidade/rio-de-janeiro/. Acesso em: 25 dez. 2019. 

A exposição que sucedeu a de Richard Serra, sobre o fotógrafo Geraldo de 

Barros, assumiu o desafio de expor o acervo fotográfico sem recorrer novamente ao 

fechamento com paredes. O resultado foi uma interessante composição de módulos 

portantes, dispostos no meio dos ambientes, minuciosamente estudada para servir 

tanto de suporte à fixação das fotografias, quanto de anteparo para reduzir a 

incidência de luz, nos locais mais delicados (Figura 166). 
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Figura 166 - “Geraldo de Barros e a fotografia”, Instituto Moreira Salles/RJ, out/2014 a fev/2015. 

 

Fonte: Ana Paula Pontes Arquitetura. Foto de Ailton Silva. Disponível em: 
https://www.app.arq.br/geraldo-de-barros. Acesso em: 26 dez. 2019. 

É claro que a percepção do espaço residencial não é plena, mas soluções 

como essas demonstram que é possível exibir mesmo um acervo sensível, sem 

perder as características marcantes da arquitetura. O Instituto não incorporou essa 

premissa, contudo, para as exposições na casa, recorrendo, eventualmente, ao 

fechamento dos panos de vidro com paredes “falsas”. Em novembro de 2019, por 

exemplo, parte do envidraçamento na ala social havia sido tamponado para a 

montagem da exposição sobre o fotógrafo Marc Ferrez (Figura 167). 

Figura 167 – Montagem da exposição sobre Marc Ferrez, no Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro. À 
esquerda, parede recém construída em madeira compensada. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 
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Memorial Minas Gerais Vale 

No Memorial Minas Gerais Vale, a sobreposição da expografia à arquitetura 

é observada em algumas salas expositivas, na midiateca e no cyber lounge, através 

do tamponamento de vãos, subdivisão de ambientes e tratamento de superfícies 

com materiais cenográficos que contrastam ou se superpõem à preexistência, não 

atendendo a nenhum dos quatro princípios da presente análise. 

Em salas como “A Fazenda Mineira” (Figura 168), que dispõe objetos 

cênicos em todas as superfícies, e “Minas Rupestre” (Figura 169), que recria 

cavernas com pinturas pré-históricas, sequer visualizamos os elementos mais 

básicos da arquitetura preexistente, como piso, janelas e forro. 

Figura 168 – Sala “A Fazenda Mineira”, no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Figura 169 – Sala “Minas Rupestre”, no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Gringo Cardia. Disponível em: https:// gringocardia.com.br. Acesso em: 26 mai. 2019. 

Em outras salas, entrevemos pontualmente alguns desses elementos, de 

forma desconectada do restante do ambiente, como na “Vilas Mineiras Século 18-

19” (Figura 170), cujas paredes e janelas somem com o cenário, mas consegue-se 

ver o piso e o forro decorado; ou na sala “Celebrações” (Figura 171), onde as 

janelas aparecem, ainda que com cortinas que filtram a luminosidade. 

Figura 170 – Sala “Vilas Mineiras Século 18-19”, no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Figura 171 – Sala “Celebrações”, no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

Uma vez que grande parte da edificação é destinada a espaços expositivos, 

o impacto de um tal partido é muito significativo para a apreensão da arquitetura do 

bem tombado. O próprio museu possui, contudo, um exemplo positivo, ao nosso ver, 

de conciliação da ambiência histórica com recursos tecnológicos e lúdicos para 

comunicar seu acervo: a sala “Panteão da Política Mineira” (Figura 172) apresenta 

monitores emoldurados como quadros antigos, dispostos ao redor da sala decorada 

à moda da época de construção do prédio, onde o visitante, sentado nas poltronas 

ao centro, assiste a uma criativa encenação teatral sobre a Inconfidência Mineira. 

Figura 172 – Sala “Panteão da Política Mineira”, no Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Museu Afro Brasil 

No Museu Afro Brasil, os espaços expositivos ocupam grande parte dos 

ambientes de planta livre da edificação, conforme sua vocação original. Tendo sido 

concebido para abrigar exposições temporárias, era de se esperar que tal espaço 

fosse eventualmente subdividido, para conformar circuitos expositivos (Figuras 107 e 

109). No entanto, dado o grande volume de acervo exposto na exposição de longa 

duração do Museu Afro Brasil, a expografia compartimenta excessivamente o 

espaço, além de criar anteparos à entrada de iluminação natural nas fachadas 

envidraçadas, e não é possível, assim, apreciar a espacialidade interna 

característica da edificação (Figuras 173 e 174), ou mesmo sua permeabilidade 

visual com o exterior. 

Figura 173 – Sala expositiva no pavimento superior do Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Figura 174 – Sala expositiva no pavimento superior do Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

As rampas que conectam os pavimentos só são vistas estando defronte às 

mesmas, devido às paredes levantadas em suas laterais para suporte do acervo 

(Figura 175), que sequer se evidenciam como uma inserção contemporânea. Em 

alguns pontos, são construídos módulos com paredes e teto, conferindo total 

independência ao espaço expositivo (Figura 176). 

Figura 175 – Rampa entre o térreo e o pavimento superior, Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Figura 176 – Módulo expositivo, Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Quando visitamos o museu em outubro de 2019, observamos que o recorte 

central do pavimento térreo, que conforma uma área em nível mais baixo, com pé-

direito duplo, se encontrava também plenamente vedado por estruturas leves (Figura 

177). Essa vedação compromete substancialmente a imagem da obra, eliminando a 

percepção do vazio rebaixado, salvo quando estando na rampa de acesso. 

Figura 177 – Subsolo do Museu Afro Brasil, com a área do térreo vedada por paredes. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Museu Catavento 

No Museu Catavento, o antigo Palácio das Indústrias foi concebido para 

abrigar exposições agrícolas, industriais e comerciais. Assim, não obstante não 

tenhamos tido acesso a plantas originais do prédio, ou de suas modificações 

posteriores, depreendemos que sua tipologia interna é caracterizada pelos grandes 

salões que compõem as diversas alas expositivas do térreo e do pavimento superior, 

eventualmente subdivididos internamente, para acomodar as citadas exposições – 

de caráter temporário. 

A expografia que ocupa hoje tais salões, contudo, pouco ou nada deixa 

entrever da arquitetura, seja criando ambientes cênicos completos, com teto, 

paredes e piso (Figura 178), seja tamponando vãos, conformando mezaninos ou 

subdividindo os ambientes com paredes “falsas”, por vezes sem sequer procurar 

estabelecer uma relação coerente com a preexistência (Figura 179). 

Figura 178 – Sala da seção Universo, Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Figura 179 – Sala da seção Terra, Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

A exceção ocorre na ala Engenhos (Figura 180), onde os experimentos são 

dispostos ao longo do pavilhão, sem subdivisões ou tamponamento de esquadrias, 

podendo ser feita uma correlação com a forma original de utilização do prédio. 

Figura 180 – Seção Engenhos, Museu Catavento. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 



233 

A cenografia também envolve o ambiente nas salas destinadas às atividades 

lúdico-educativas Aventura no Sistema Solar e Viagem pelo Fundo do Mar (Figura 

181), ambas no subsolo. No pavimento superior, por sua vez, a sala Jogos do Poder 

(Figura 182) ocupa um grande salão central da edificação, que recebe estruturas 

cenográficas que interferem em menor escala na percepção da ambiência histórica. 

Figura 181 – Submarino para a Viagem pelo Fundo do Mar, Museu Catavento. 

 

Fonte: Veja São Paulo. Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/atracao/do-macaco-ao-homem-
catavento/. Acesso em: 13 jan. 2020. 

Figura 182 – Sala Jogos do Poder, Museu Catavento. 

 
Fonte: Foto da autora, out/2019. 

https://vejasp.abril.com.br/atracao/do-macaco-ao-homem-catavento/
https://vejasp.abril.com.br/atracao/do-macaco-ao-homem-catavento/
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Museu da Gente Sergipana 

No Museu da Gente Sergipana, os espaços expositivos estão localizados em 

sua maioria no pavimento superior, onde o partido expográfico, à semelhança dos 

exemplos precedentes, não procura se relacionar com a arquitetura preexistente e, 

por vezes, a ignora completamente, conformando cenários ou explorando a baixa 

iluminação para evidenciar recursos audiovisuais (Figuras 183 e 184). 

Há ainda o tamponamento de alguns vãos de portas e janelas preexistentes, 

eliminando tanto a percepção da tipologia arquitetônica do prédio, quanto a relação 

do interior do monumento com seu entorno urbano (Figura 185): a valorização da 

cidade de Aracaju fica limitada ao que é exposto nos recursos audiovisuais do 

museu, não sendo possível vê-la, à vera, no circuito expositivo, não obstante o 

prédio seja fartamente dotado de janelas para o exterior. 

Figura 183 – Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Figura 184 – Museu da Gente Sergipana. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Figura 185: Sala expositiva no pavimento superior do Museu da Gente Sergipana, voltada para a 
fachada principal, onde não se vê, internamente, os vãos das janelas. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Museu da Imigração 

O partido expográfico no Museu da Imigração explorou a criação de volumes 

independentes em metal e madeira no interior dos antigos dormitórios (Figura 186). 

Os esteios de madeira ao centro dos ambientes foram “engolidos” pela expografia 

(Figura 187). As janelas foram isoladas com telas que reduzem a entrada de luz 

natural ou com chapas cegas, em prol do efeito luminotécnico. Como resultado, 

perdeu-se completamente a percepção da ambiência histórica da arquitetura. 

Figura 186 – Sala expositiva no pavimento superior do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

 
Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Figura 187 – Sala expositiva no pavimento superior do Museu da Imigração do Estado de São Paulo 

 
Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Museu das Minas e do Metal 

No Museu das Minas e do Metal, os salões ricamente ornamentados da 

edificação, ainda que preservados em sua materialidade, mal são visualizados 

devido à iluminação cênica pontual nos recursos expográficos, sendo muitas janelas 

mantidas fechadas, e às vezes ainda recobertas com cortinas opacas (Figura 188). 

De forma geral, aliás, o circuito expositivo se apresenta bastante escuro, a ponto de 

os painéis informativos serem dotados de iluminação própria. No entanto, neste 

museu os elementos expográficos compartimentam menos os ambientes, em 

comparação com outros exemplos citados, havendo com maior frequência a 

inserção de totens, mesas e vitrines baixas. 

Em nossa visita, tivemos conhecimento que ao menos um espaço no 

primeiro andar teve sua expografia modificada pela equipe do museu, sendo 

utilizado um novo totem compatível com a manutenção da janela da sala aberta – de 

forma intencional, conforme testemunho do preposto do museu que nos recebeu60, 

para iluminar naturalmente e possibilitar a visualização do exterior. 

Figura 188 – Sala expositiva no primeiro andar do Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

De forma diversa, o espaço expositivo no primeiro andar do volume mais 

recente da edificação, na fachada posterior, é completamente ladeado por vitrines, 

 
60 Visita realizada pela autora em 08/05/2019, acompanhada por Mateus Nogueira, assessor da 
direção do museu. 
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não deixando entrever sejam paredes, sejam vãos de esquadrias, que remetam ao 

antigo espaço da edificação (Figura 189). Não foi adotado, assim, um partido que 

atenda adequadamente aos princípios da mínima intervenção, da preservação da 

imagem, da distinguibilidade e mesmo da unidade monumento e ambiente. 

Figura 189 – Sala expositiva no primeiro andar do Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

 

Museu de Artes e Ofícios 

No Museu de Artes e Ofícios, a principal interferência do partido expográfico 

na arquitetura do bem tombado foi nos ambientes do pavimento superior do 

chamado prédio B, a antiga Estação Oeste de Minas. Aqui, as esquadrias 

permanecem cerradas, algumas tamponadas por vitrines ou por chapas pintadas na 

cor da parede, impossibilitando qualquer apreensão do espaço urbano onde a antiga 

estação se situa e criando um ambiente fechado em si mesmo, em direta oposição 

ao partido adotado nos novos volumes criados, e sem que sejam proporcionados, na 

exposição do edifício tombado, grandes efeitos especiais decorrentes de uma 

iluminação mais controlada, que justifiquem o enclausuramento (Figura 190). Não 

atende, assim, aos princípios considerados na presente análise. 
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Figura 190 – Sala de exposição no pavimento superior do prédio da antiga Estação Oeste de Minas, 
no Museu de Artes e Ofícios. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

 

Paço do Frevo 

No Paço do Frevo, a sobreposição da expografia à arquitetura se inicia já no 

hall de entrada, que agrega além do balcão de informações e bilheteria, o café, 

recursos expográficos e uma função multiuso, como abrigar pequenos shows 

musicais. Aqui, se destaca a decoração do ambiente, revestido pela cor vermelha 

em todos os planos, com plotagens de nomes de personalidades do mundo do frevo 

e monitores com recursos audiovisuais fixados nas paredes, num nítido esforço 

cenográfico de impactar o visitante (Figura 191). No entanto, sob o ponto de vista da 

preservação do bem cultural, nada se vislumbra do que este ambiente foi um dia – 

nem tanto pela configuração atual em um único salão, onde possivelmente houve 

um dia ao menos uma subdivisão (não sabemos se assim já estava antes da 

intervenção), e mais pelo tratamento das superfícies internas. 

Os espaços expositivos também são envoltos em recursos expográficos que 

reconfiguram por completo a ambiência da arquitetura preexistente. No térreo, 

paredes e janelas são pintadas de preto, e servem de livre suporte para escrita em 

giz; o piso em tacos de madeira é parcialmente revestido em linóleo vermelho; o 

teto, pintado de preto, recebe uma instalação com fitas de LED (Figura 192). 
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Figura 191 – Salão de entrada do Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Figura 192 – Sala de exposição no térreo, Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

No terceiro andar, a intervenção é ainda mais impactante: parte do piso do 

salão é elevado ao nível do peitoril das janelas, e o visitante caminha sobre as 

vitrines de vidro que contém os estandartes; as paredes são recobertas por quadros 

com imagens em backlight e fitilhos coloridos; o teto deixa à mostra a estrutura em 
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perfis metálicos e recebe aplicação de guirlandas vermelhas em formato de pessoas 

(Figura 193). 

Figura 193 – Sala de exposição no terceiro andar, Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

Nas salas de exposições de curta duração, pisos, paredes e forros são 

livremente decorados conforme a exposição em cartaz, e se utiliza também o 

recurso de tamponamento de vãos com painéis expográficos (Figura 194). 

Figura 194 – Sala de exposição de curta duração, no segundo andar do Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Pinacoteca de São Paulo 

Na Pinacoteca de São Paulo, a sobreposição da expografia à arquitetura se 

dá essencialmente através do tratamento de superfícies, adequadas ao efeito 

cenográfico desejado na exposição do momento (Figura 195). 

Figura 195 – Sala expositiva no primeiro andar da Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Quadro resumo 

Apesar da implantação da expografia não ser, em sua origem, uma ação 

arquitetônica sobre o bem, foi possível analisar os impactos proporcionados pelo 

partido expográfico adotado sobre a arquitetura tombada. O que observamos é que 

em todos os casos estudados a solução adotada não atende satisfatoriamente aos 

fundamentos da mínima intervenção, da preservação da imagem e da 

distinguibilidade, e que em apenas uma situação a unidade monumento e ambiente 

não é igualmente prejudicada. 

O resumo das análises efetuadas pode ser visualizado no Quadro 8 a seguir. 

 

 

 

 



243 

Quadro 8 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Interior da Edificação – Sobreposição da expografia à arquitetura 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

  

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca N N N N 4

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
N N N N 4

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale N N N N 4

7 Museu Afro Brasil N N N N 4

8 Museu Catavento N N N N 4

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
N N N N 4

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
N N N N 4

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
N N N N 4

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
- - - - -

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio - - - - -

17 Museu de Artes e Ofícios N N N N 4

18 Museu do Futebol - - - - -

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo N N N N 4

22 Palacete das Artes Rodin Bahia - - - - -

23 Pinacoteca de São Paulo N N N S 3

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
GRAU 

DE 

IMPACTO
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4.3.3. Outras situações específicas 

 

Duas situações específicas, referentes ao impacto da intervenção na 

adaptação ao uso museológico, foram observadas no Solar da Marquesa de Santos 

e no Museu das Minas e do Metal. 

 

Museu da Cidade de São Paulo – Solar da Marquesa de Santos 

A intervenção no Solar da Marquesa de Santos, em 1991, não foi concebida 

inicialmente para abrigar o Museu da Cidade de São Paulo, visando basicamente a 

restauração da casa. O uso cultural veio na sequência, e hoje praticamente toda a 

edificação mais antiga é destinada a funções expositivas e acessível ao público, 

partido somente possível dada a existência de um anexo, justaposto ao núcleo mais 

antigo na fachada posterior, que abriga áreas administrativas, técnicas e de apoio. 

Na porção mais antiga do imóvel, não houve, assim, alterações expressivas 

da arquitetura, como tamponamento de vãos, mudanças na compartimentação ou 

inserção de novos elementos. Foi identificada, contudo, a alteração do tratamento de 

superfícies no salão de entrada, atualmente dotado de um piso de granito polido e 

forro tipo colmeia, que não corresponde à ambiência histórica do imóvel (Figura 

196). Não sabemos, contudo, como essa área se apresentava antes da intervenção. 

Figura 196 – Salão de entrada no Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 
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Um aspecto da intervenção, contudo, entendemos que não foi favorável ao 

bem tombado: a evidenciação do sistema construtivo das paredes em alguns 

ambientes (Figuras 197 e 198). Para além de testemunho de residência urbana do 

século XVIII, o Solar ficou historicamente conhecido pelas aristocráticas festas 

promovidas pela Marquesa de Santos entre 1834 e 1867. Era ornado com pinturas 

parietais e forros apainelados, denotando sofisticação. Ao manter sem revestimento 

áreas das paredes dos principais salões do pavimento superior, a percepção de 

sofisticação é comprometida. Paredes coloniais não foram feitas para serem 

visualizadas em sua crueza construtiva, especialmente nas residências de pessoas 

abastadas – e menos ainda nos espaços nobres. Um tal partido prioriza a 

evidenciação científica exclusivamente material, em detrimento tanto da imagem da 

obra, quanto do valor cultural simbólico deste patrimônio, que, acreditamos nós, 

seria mais interessante de ser usufruído pelo público em geral, do que a informação 

técnica, possivelmente de interesse mais restrito. 

Figura 197 – Sala expositiva no pavimento superior do Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Figura 198 – Sala expositiva no pavimento superior do Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

A postura adotada frente às pinturas parietais entendemos que segue o 

mesmo caminho. Os painéis decorados mais completos são interrompidos em um 

terço de sua altura e complementados com uma pintura monocromática, causando 

um incômodo contraste (Figura 199). 

Figura 199 – Sala expositiva no pavimento superior do Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 



247 

A irregularidade das áreas de pintura antigas preservadas, especialmente 

quando monocromáticas, pode, inclusive, dar o entendimento ao visitante leigo 

tratar-se de área em manutenção, ou mal conservada (Figura 200). 

Figura 200 – Hall expositivo no pavimento superior do Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

A criação de paredes “falsas” como suporte à exposição também é utilizada 

no Solar, mesmo diante de paredes que não possuem vãos. Isso nos leva a crer que 

não se quis atuar diretamente sobre as paredes antigas, mais uma vez 

demonstrando maior preocupação com a materialidade do elemento construtivo, do 

que com a apreensão do ambiente. É claro que a preservação da materialidade do 

documento histórico que chega até nós é importante. No entanto, ao nosso ver, o 

impacto visual na percepção do ambiente, proporcionado pelas paredes falsas, não 

se justifica, se o recurso expográfico a ser adotado não é algo que danifique ou 

ponha em risco o bem, como textos em adesivo e fotografias emolduradas em 

quadros (Figura 201). 
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Figura 201 – Sala expositiva do Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Por fim, a inserção dos trilhos de iluminação sob alguns forros de madeira 

desconsidera a paginação existente, passando por cima de áreas planas e molduras 

sem distinção, ou não seguindo o sentido das réguas, prejudicando a própria 

valorização destes elementos arquitetônicos (Figura 202). 

Figura 202 – Forro de um dos salões expositivos do Solar da Marquesa de Santos. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Analisando a adaptação do Solar da Marquesa de Santos para 

funcionamento do Museu da Cidade de São Paulo, à luz dos quatro fundamentos 

estabelecidos, observamos, assim, que a mínima intervenção, a preservação da 

imagem da obra e a distinguibilidade não são satisfatoriamente atendidas, não 

sendo, contudo, prejudicada a unidade monumento e ambiente. 

 

Museu das Minas e do Metal 

No Museu das Minas e do Metal, levantamos aqui uma ponderação acerca 

da climatização com ar-condicionado dos salões ricamente ornados com pinturas 

parietais, pisos e forros de madeira decorados. É certo que o conforto térmico 

proporcionado pela climatização é agradável, e às vezes de fato necessário, para a 

visitação e o trabalho cotidiano nos museus. No entanto, ornamentos como os 

encontrados no antigo Prédio Rosa são bastante suscetíveis a retrações e 

dilatações por variação de temperatura e umidade (que ocorre ao ligar ou desligar o 

ar-condicionado), podendo resultar em fissuras e empenamentos (Figura 203). O 

partido expográfico desse museu, calcado em efeitos visuais com iluminação 

controlada, não seria viável sem a climatização do edifício. Apesar de não termos 

observado nenhum dano específico nos ornamentos, nos questionamos, assim, até 

que ponto a adaptação para o museu, nos moldes concebidos, é favorável à 

preservação do bem tombado em longo prazo. 

Figura 203 – Salão nobre do Museu das Minas e do Metal. 

 
Fonte: Acervo do Museu das Minas e do Metal. 
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4.4. Fluxos de circulação 

 

Quando determinamos a localização dos espaços demandados no programa 

de necessidades de um projeto, estabelecemos, ao mesmo tempo, os fluxos de 

circulação dos usuários na edificação. Tais fluxos estão diretamente relacionados 

não apenas à localização desses espaços, mas às suas configurações 

arquitetônicas (implantação, tipologia, dimensões etc.), e às formas de apropriação 

por seus usuários, que não compõem um grupo homogêneo, e podem demandar 

formas e áreas específicas de circulação. Essas formas de apropriação, por sua vez, 

refletem as características sociais e culturais de uma determinada época e lugar. 

Assim, entendemos que, da mesma forma que os elementos materiais e palpáveis 

da edificação compreendida como um bem cultural, os fluxos de circulação que 

caracterizam os usos para os quais foi concebido, ou adaptado ao longo de sua 

história, também são um aspecto relevante na preservação do bem. 

Ao adaptar um bem tombado ao uso museológico, se apresentam assim, 

dois desafios: preservar os elementos mais característicos dos fluxos de circulação 

históricos (como acessos e elementos de circulação vertical ou horizontal), e atender 

às demandas de fluxo de circulação do novo uso. 

Em um museu, frequentemente observamos a divisão entre as áreas de livre 

circulação e as áreas de acesso restrito. A primeira é voltada essencialmente para 

os visitantes, compreendendo os espaços de atendimento ao público, as salas 

expositivas, os demais espaços para atividades culturais e educativas e os espaços 

de consumo. O fluxo de circulação nesses locais deve ser pensado para um amplo 

espectro de pessoas: crianças, adultos, idosos, pessoas acompanhadas de cão 

guia, pessoas com dificuldades de locomoção etc. Nas salas expositivas, este fluxo 

se relaciona ainda com o roteiro expográfico, e pode tanto contribuir positivamente 

quanto gerar dificuldades para sua resolução. 

Nas áreas de acesso restrito, circulam os funcionários do museu em suas 

atividades cotidianas. Tais atividades são também muito variadas, e podem 

demandar condições físicas específicas para as áreas de circulação. Para algumas 

dessas atividades, é desejável, inclusive, que os fluxos internos não sejam 

compartilhados – como, por exemplo, a equipe de museologia circulando com obras 

do acervo, e equipes terceirizadas abastecendo o café com material de consumo. 
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Esses fluxos de circulação deverão ser compatíveis com o perfil e o porte do 

museu em questão, podendo adquirir maior ou menor complexidade e rigor, 

conforme o caso, e precisam, ainda, atender às normas atuais de acessibilidade e 

de segurança contra incêndio e pânico. 

No presente tópico analisaremos, assim, o impacto sobre os fluxos de 

circulação dos bens tombados, nas adaptações realizadas para implantação dos 

museus estudados. 

A maioria dos museus analisados (19 instituições, 83% do total) concilia de 

forma satisfatória as demandas gerais dos fluxos acessíveis, expositivos, públicos e 

restritos, com a preservação dos principais fluxos de circulação dos bens tombados 

que sediam os museus. Desse grupo, em 11 deles (48%) não observamos 

mudanças significativas nos fluxos existentes antes da intervenção: a Casa do Baile, 

a Estação Pinacoteca, a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, o Instituto Moreira 

Salles Rio de Janeiro, o Memorial da Resistência de São Paulo, o Museu Afro Brasil, 

o Solar da Marquesa de Santos, o Museu da Vida, o Museu de Arte da Pampulha, o 

Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana e o Museu Náutico da Bahia. 

Os demais (8 instituições, 35% do total), apresentam alterações pontuais, sem, 

contudo, subverter completamente os fluxos do bem tombado. Já em quatro casos 

(17%), os fluxos de circulação foram substancialmente modificados, sendo 

repropostos em nova configuração. 

Dentre os que preservam os principais fluxos de circulação, em três deles 

observamos que os fluxos acessíveis a pessoas com dificuldades de locomoção não 

atendem às normas atuais (Museu Afro Brasil e Museu de Arte da Pampulha), ou 

simplesmente não existe (Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim). Já em outros 

dois, esses fluxos são atendidos, porém com algumas ressalvas da nossa parte 

(Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro e Museu Náutico da Bahia). 

 

Museu Afro Brasil 

Apesar do Palácio das Nações possuir generosas rampas conectando seus 

três níveis, elas não atendem à norma atual de acessibilidade (ABNT NBR 9050-

2015): a inclinação ultrapassa 11% em desníveis que chegam a 2,00m, quando a 

norma requer que para um desnível de até 1,50m a rampa tenha no máximo 5% de 

inclinação; o comprimento de cada lance passa dos 20m em alguns pontos, quando, 

para uma inclinação de 8,33%, a norma estabelece que o lance tenha no máximo 
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9,60m de comprimento; e não estão guarnecidas com os devidos corrimãos (Figura 

204). Em se tratando de um elemento não apenas funcional, mas de composição 

plástica arquitetônica do edifício, não esperamos, naturalmente, que sejam 

propostas modificações estruturais nas rampas. Entretanto, ainda que a sua 

existência acabe, na prática, servindo ao acesso de pessoas com dificuldades de 

locomoção, fato é que não o faz com o devido conforto e possibilidade de 

autonomia, conforme estipulado em norma. O elevador presente na edificação, que 

poderia suprir essa lacuna, acaba servindo exclusivamente ao setor técnico, 

administrativo e de apoio do museu, não estando disponível para livre acesso do 

público visitante. 

Figura 204 – Rampa entre o térreo e o pavimento superior, Museu Afro Brasil. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Museu de Arte da Pampulha 

Situação semelhante à do Museu Afro Brasil, no que concerne às rampas 

preexistentes na arquitetura, ocorre no Museu de Arte da Pampulha. A rampa que 

conecta o salão nobre no térreo, ao antigo salão de jogos no mezanino (os espaços 

expositivos do museu), possui cerca de 15% de inclinação, e um de seus lances 

chega a aproximadamente 14m de comprimento, além de não ter corrimãos – ou 

seja, fora da norma de acessibilidade ABNT NBR 9050-2015 (Figura 205). A partir 

do patamar intermediário, o acesso ao auditório também possui um trecho inclinado, 
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igualmente fora da norma (Figura 206). Neste museu, entretanto, não há elevador, 

nem outras alternativas de acessibilidade universal a esses espaços. 

Figura 205 – Rampas entre o térreo e o mezanino, no Museu de Arte da Pampulha. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

Figura 206 – Acesso ao auditório, Museu de Arte da Pampulha. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 

Na Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, não há, atualmente, 

acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida para a cota mais alta da ilha, 

onde se encontra a maioria das edificações do conjunto arquitetônico. O 

desembarque de visitantes é feito no píer, no nível da praia, e o roteiro segue 

passando por uma grande escadaria em pedra lioz, emoldurada por uma portada 

(Figura 207). Vale ressaltar que a Superintendência de Santa Catarina do Iphan 

desenvolveu um projeto de implantação de um plano inclinado nas imediações do 

píer, visando solucionar essa lacuna. 

Figura 207 – Chegada à Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, vendo-se a escadaria e a portada 
à esquerda da imagem. 

 

Fonte: Foto da autora, fev/2018. 

 

Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro 

É inevitável relacionar a configuração arquitetônica de volumes ao redor do 

pátio da antiga residência Walther Moreira Salles, com a tipologia dos primeiros 

museus projetados. Essa conformação possibilitou acomodar o fluxo de visitação em 

um percurso circular, evitando que o visitante retorne pelas salas já visitadas para 

sair, algo difícil de ser alcançado em muitos dos museus estudados. 

Algumas áreas administrativas localizadas na ala íntima da casa, em meio 

aos espaços expositivos, promovem o cruzamento de fluxos público e restrito, que 
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poderia ser evitado se a casa fosse destinada plenamente às funções de acesso ao 

público, e se alocasse os espaços administrativos nos anexos edificados no terreno. 

Ao nosso ver, contudo, não há grave problema com esse cruzamento de fluxos. 

Os espaços técnicos e de apoio na antiga ala de serviços da casa não 

implicam no cruzamento de fluxos público e restrito, já que a concepção do uso 

residencial previa um acesso independente para essa ala, sem passar pelas áreas 

social e íntima. Em geral, portanto, a adequação dos fluxos residencial e 

museológico foi bem resolvida. 

Uma situação inadequada se apresenta, contudo, na rota acessível ao 

auditório, localizado no pavimento inferior da casa. Para o público sem dificuldades 

de locomoção, o acesso é feito através da ala social da casa, pela escada junto ao 

antigo salão de estar, que dava acesso à sala de jogos, onde o auditório foi alocado. 

Já a rota acessível é pela área externa, em um caminho descoberto. Apesar do 

estacionamento estar próximo a esse acesso, há de se considerar a situação de 

quem está visitando os demais ambientes do museu, e deseja frequentar um evento 

no auditório – será necessário sair pela entrada principal, descer a pequena ladeira 

da implantação da casa (Figura 208), e circular a edificação por fora (Figura 209). 

Para além desse ponto, contudo, a acessibilidade universal é bem resolvida no 

museu, sendo utilizadas rampas e plataformas verticais em outros locais. 

Figura 208 – Ladeira de acesso à entrada principal do Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 
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Figura 209 – Caminho da rota acessível do auditório, Instituto Moreira Salles Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 

Museu Náutico da Bahia 

Em decorrência de sua tipologia arquitetônica, o Forte de Santo Antônio da 

Barra, sede do Museu Náutico da Bahia, não é caracterizado por uma multiplicidade 

ou facilidade de acessos. Tem apenas uma entrada e uma escada para circulação 

vertical, pela qual transita todo o fluxo de visitação, trabalho interno e serviços do 

museu. 

A acessibilidade universal é viabilizada através de rampas móveis, 

posicionadas pela equipe do museu nas soleiras das portas quando há demanda, e 

de um equipamento portátil ao qual uma cadeira de rodas pode ser acoplada e 

conduzida pela escada em dois lances. Apesar de ser um equipamento motorizado, 

ele depende da operação da equipe de funcionários do museu – e da confiança do 

usuário, especialmente dada a inclinação da escada (Figura 210). Pode não ser a 

solução ideal, e que confere autonomia ao usuário para operá-la, mas proporciona 

acessibilidade universal ao museu, sem prejudicar as características do bem 

tombado. 
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Figura 210 – Escada interna do Museu Náutico da Bahia. 

 

Fonte: Foto da autora, mar/2020. 

 

Antes de adentrar nos casos de alterações pontuais e modificações nos 

fluxos de circulação dos bens culturais em estudo, ressaltamos que a análise 

realizada neste subcapítulo está centrada nos fluxos em si, tendo sido as eventuais 

respostas arquitetônicas que lhe dão suporte já analisadas no item 4.3.1 Alterações 

na arquitetura. 

 

4.4.1. Alterações pontuais 

 

Alterações pontuais nos fluxos de circulação foram observadas em oito 

museus estudados (35% do total). 

 

Memorial Minas Gerais Vale 

Quando o projeto de adaptação da antiga sede da Secretaria da Fazenda 

para implantação do Memorial Minas Gerais Vale foi elaborado, tinha-se a intenção 

de que o hall criado no subsolo da edificação, com entrada em nível pela fachada 

posterior do imóvel e comunicação direta com o novo elevador inserido no pátio, se 

tornasse ponto de acesso público ao museu. Foi, assim, também conformada uma 



258 

comunicação por escada com o térreo, viabilizada pela curvatura da nova laje do 

pátio interno (Figuras 211 e 212). 

Figura 211 – Hall no subsolo do Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www. archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-
estudio-arquitetura-mais-tetro-arquitetura. Acesso em: 27 mai. 2019. 

Figura 212 – Corte longitudinal do Memorial Minas Gerais Vale, passando pelo pátio interno. 

 

Fonte: GEROLLA, 2012, p. 32. 

Essa disposição, registrada em uma matéria veiculada na revista aU 

(GEROLLA, 2012), não é a que se apresenta hoje no museu, conforme observamos 
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na visita realizada em maio de 2019. A entrada principal do museu funciona pela 

fachada voltada para a Praça da Liberdade, o que, ao nosso ver, além de ser mais 

evidente para atrair o público que circula na praça, é mais adequado para a 

preservação dos fluxos característicos do bem tombado. Mantém-se, assim, a antiga 

entrada principal do prédio, assim como o hall interno de recepção e a bela 

escadaria, plenamente funcionais e íntegros quanto à imagem da obra. E adiciona-

se um fluxo de circulação vertical através do novo elevador na parte posterior da 

edificação – que, sendo essencial para o atendimento a normas de acessibilidade, 

consideramos como uma mínima intervenção adequadamente distinguível no fluxo 

de circulação. Não consideramos na análise que essa inserção prejudique a imagem 

da obra, por não termos tido informações suficientes para compreender como se 

apresentava esse pátio antes da intervenção – e, assim, poder avaliar o impacto. 

Visando preservar a fachada principal da edificação preexistente, dotada de 

uma escadaria para alcançar o pavimento térreo, o acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida permaneceu na fachada posterior. Entendemos que essa 

opção, por mais que possa ser criticada por promover entradas diferenciadas (vista 

por alguns como algo discriminatório), concilia bem a preservação do bem cultural 

com a promoção da acessibilidade universal. Não podemos esquecer que não 

estamos diante de um imóvel projetado hoje, onde tal separação seria inadmissível, 

mas sim de um bem tombado, cujo impacto de soluções de acessibilidade universal 

possivelmente descaracterizaria substancialmente sua fachada principal. Entretanto, 

não se pode perder de vista que, ainda que seja um acesso secundário, a entrada 

pelo hall no subsolo deve continuar sendo tratada como uma entrada de público do 

museu. 

O que observamos na visita é que não apenas não há sinalização indicativa 

da rota acessível na área externa do museu, como o fechamento entre o prédio do 

museu e o anexo da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais possui um aspecto 

de entrada de serviço, não condizente com um acesso regular de público (Figura 

213). Internamente, essa percepção é reforçada pela sinalização, junto à escada 

que desce para o subsolo, de “Acesso restrito a empregados” (Figura 214). 
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Figura 213 – Entrada acessível, Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

Figura 214 – Térreo do Memorial Minas Gerais Vale. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

À parte essa questão, a alocação de espaços técnicos, administrativos e de 

apoio no subsolo é positiva, pela possibilidade de acesso independente e por evitar 

o cruzamento de fluxos público e restrito. O fluxo de visitação nos espaços 

expositivos também é bem conduzido, tirando proveito da distribuição dos cômodos 
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ao redor do pátio interno, conformando um circuito circular. A localização do 

elevador no lado oposto à escada modifica o início da visitação para quem o utiliza, 

mas não consideramos que haja prejuízo à compreensão do conteúdo, pois há certa 

independência entre os temas tratados em cada sala, sem uma rígida cronologia. 

Diante das alternativas, inclusive tendo em vista o impacto na arquitetura 

preexistente, consideramos que a localização do elevador está bem inserida, sendo 

apenas suplantada caso o antigo elevador pudesse ser reativado. 

 

Museu Catavento 

Em decorrência do grande porte de sua sede, o Museu Catavento apresenta 

uma série de recursos para conferir acessibilidade às pessoas com dificuldades de 

locomoção, como elevador, rampas e plataformas inclinadas, incorporados, em boa 

parte, às rotas de circulação existentes, e que compõem o roteiro de visitação do 

público. Em alguns pontos, contudo, especialmente em se tratando de elevadores, 

estão deslocados do fluxo principal de circulação da visitação, ainda que não muito 

afastados – algo compreensível em se tratando de uma adaptação realizada em um 

bem tombado. 

Para além dos equipamentos de acessibilidade universal, os novos fluxos de 

circulação são bem resolvidos na edificação, sem outros impactos significativos. Um 

ponto negativo observado é que, ao final do circuito, no pavimento térreo, o visitante 

precisa retornar pelas salas expositivas já visitadas, para ter acesso ao pavimento 

superior, dada a configuração arquitetônica da preexistência. No pavimento superior, 

essa situação foi contornada de forma interessante, sendo criada uma passagem 

coberta em uma das varandas, fechando o circuito circular (Figura 116) – mais do 

que constituindo uma nova possibilidade de fluxo, apenas dotando uma passagem 

existente de proteção contra chuva. Por sua vez, a localização do setor técnico e 

administrativo em uma ala com acesso independente é positiva, diminuindo a 

interferência dos fluxos público e restrito no museu. 

 

Museu da Gente Sergipana 

No Museu da Gente Sergipana, a alteração identificada nos fluxos de 

circulação da edificação preexistente consiste basicamente na inserção do elevador 

no pátio ao fundo, para conferir acessibilidade universal a pessoas com dificuldades 

de locomoção ao pavimento superior. A interferência desta inserção na arquitetura 
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está analisada no item 4.3.1 Alterações na arquitetura, mas, no que concerne aos 

fluxos de circulação, é uma alteração muito pontual, que pouco afeta os fluxos 

históricos e distinguível enquanto modificação contemporânea desses fluxos. 

Consideramos, ainda, como uma mínima intervenção, por responder a uma 

demanda das normativas de acessibilidade, independente do uso. Não 

consideramos, contudo, preservar a imagem da obra, uma vez que proporciona uma 

conexão vertical em um espaço originalmente segmentado em dois níveis 

independentes, claramente demarcados pelas varandas com balaústres. 

É preciso ressaltar que novos fluxos foram criados no entorno do bem 

tombado, fruto da incorporação do lote vizinho para abrigar o estacionamento e da 

construção do anexo para os setores técnico e administrativo ao fundo da edificação 

preexistente. Esses novos fluxos, contudo, atendem satisfatoriamente às novas 

demandas do uso museológico, sendo conciliados de forma positiva com os fluxos 

preexistentes na edificação. 

 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo 

No Museu da Imigração do Estado de São Paulo, o impacto nos fluxos de 

circulação da adaptação do conjunto arquitetônico ao uso museológico se 

apresenta, basicamente, em três pontos. 

O primeiro é a inutilização do portal de acesso como entrada principal do 

conjunto. A entrada do museu está alocada no prédio da antiga Agência Oficial de 

Colocação, em uma das esquinas do terreno, o que possibilita agregar ao controle 

de acesso os espaços da bilheteria, loja e café – uma solução funcionalmente 

interessante para o museu. Em contrapartida, perde-se a função do antigo elemento 

arquitetônico de controle de acesso (Figura 215), e o visitante que adentra o 

complexo passa a não ter mais uma visão frontal do edifício principal da antiga 

Hospedaria de Imigrantes, com o impacto de sua porção central destacada, mas sim 

uma visão enviesada, a partir da esquina lateral da edificação (Figuras 216 e 217). 

Essa solução interfere, assim, na preservação da imagem da obra e na unidade 

monumento e ambiente, sob o olhar dos fluxos de circulação, e não se apresenta 

claramente distinguível para o visitante enquanto forma contemporânea de acesso. 

Não a consideramos, por fim, como uma mínima intervenção sobre os fluxos, uma 

vez que nasce de uma demanda de seu novo uso, e não da preservação do bem 

cultural. 
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Figura 215 – Antigo portal de entrada do conjunto arquitetônico da Hospedaria de Imigrantes, atual 
Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

Figura 216 – Prédio principal da antiga Hospedaria de Imigrantes, atual Museu da Imigração do 
Estado de São Paulo, visto a partir do antigo portal de entrada do conjunto. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 
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Figura 217 – Atual perspectiva de entrada dos visitantes que chegam ao Museu da Imigração do 
Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

O segundo ponto de impacto é a inserção de um elevador no prédio principal 

da antiga Hospedaria de Imigrantes, conferindo acessibilidade universal ao 

pavimento superior, onde está localizada a exposição de longa duração. Apesar de 

ser uma alteração muito pontual no fluxo, ponderamos apenas que seria preferível 

que o elevador estivesse alocado no ambiente central desse pavilhão, que já abriga 

o fluxo de circulação vertical pela escada, ao invés de no ambiente do antigo 

dormitório (Figura 218). 

Figura 218 – Planta baixa do pavimento superior do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 
Destacado em vermelho, o elevador. 

 

Fonte: Acervo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, recebido em meio digital por 
mensagem eletrônica no dia 04 nov. 2019. 
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O terceiro ponto é a criação de escadas externas de emergência, nas duas 

extremidades do pavimento superior, criando um fluxo de rota de fuga em caso de 

incêndio. Esta foi certamente uma exigência das normas de segurança, e, sendo de 

caráter eventual, não consideramos que seja uma interferência negativa nos fluxos 

históricos da edificação. 

À parte esses três pontos, a adaptação dos novos fluxos à preexistência é 

satisfatoriamente resolvida. Vale ressaltar que há certo cruzamento nos fluxos de 

circulação dos visitantes e funcionários, ainda que pouco expressivo, e que, no 

pavimento superior, onde se localiza a exposição de longa duração, a visitação é 

linear e requer que se retorne pelas salas expositivas após percorrer cada um dos 

lados. 

 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

No Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, houve 

dois tipos de alterações pontuais nos fluxos de circulação: a inserção de duas novas 

prumadas de circulação vertical, na fachada posterior da edificação, visando atender 

às normas atuais de segurança; e a criação de uma conexão subterrânea entre o 

prédio principal e um dos novos anexos construídos ao fundo, de acesso restrito às 

funções técnicas e de serviço. 

Para o público em geral, a circulação vertical continua a ser feita na estrutura 

preexistente, o que é interessante do ponto de vista da experimentação do bem 

tombado pelo público – as novas prumadas estão reservadas para acesso da equipe 

interna do museu, em seu dia a dia, numa segregação de fluxos positiva para o 

funcionamento da instituição. A criação dessas novas prumadas não é, contudo, 

facilmente distinguível enquanto nova inserção, ainda que seja demandada por 

parâmetros legais contemporâneos das normas de segurança. 

 

Museu de Artes e Ofícios 

No Museu de Artes e Ofícios, a alteração pontual identificada nos fluxos de 

circulação corresponde à criação de um acesso independente para os setores 

técnicos e de apoio, bem como a criação de saídas de emergência para o público 

em geral, através do novo anexo ao prédio da Estação Ferroviária Central de Belo 

Horizonte, em comunicação direta com a Praça da Estação (Figura 219). Nas 

edificações preexistentes, contudo, os fluxos foram satisfatoriamente preservados, 
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mesmo considerada a inserção de plataformas verticais e elevador, para acesso de 

pessoas com dificuldades de locomoção. 

Figura 219 – Saída de rota de fuga no anexo para a Praça da Estação, Museu de Artes e Ofícios. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 

 

Paço do Frevo 

No Paço do Frevo, a existência de duas prumadas de escada na edificação 

preexistente favoreceu uma boa adaptação dos fluxos demandados pelo novo uso, 

facilitando a separação entre o fluxo de visitação da exposição e o fluxo de 

funcionários e alunos da escola de dança e música. 

No antigo pátio posterior da edificação, de dimensões mais exíguas, foi 

implantado um elevador, o que praticamente eliminou a existência dessa área 

descoberta na edificação. Por outro lado, o elevador conferiu acessibilidade 

universal a todos os pavimentos, e, estando diretamente conectado ao corredor 

central de circulação, não descaracterizou os fluxos de circulação do bem tombado 

(Figura 220). Consideramos, assim, se tratar de uma mínima intervenção, 

adequadamente distinguível enquanto novo fluxo. 
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Figura 220 – Circulação no térreo, com o elevador ao fundo, no Paço do Frevo. 

 

Fonte: Foto da autora, jun/2019. 

 

Palacete das Artes Rodin Bahia 

Ao analisar o projeto arquitetônico de implantação do Palacete das Artes 

Rodin Bahia61, observamos que havia a intenção de localizar o início do percurso 

expositivo no pavimento térreo da edificação, junto à nova prumada de circulação 

vertical, criada com a ampliação externa da edificação preexistente. A partir do 

ambiente intitulado “Acolhimento”, vizinho à livraria e a uma bateria de sanitários 

para o público, os visitantes subiriam para os espaços expositivos do primeiro e 

segundo andares (Figura 221). 

Ainda que funcionalmente racional para o uso museológico, essa 

configuração de fluxos subverteria a lógica do acesso social através do pavimento 

nobre da edificação, característica das residências ecléticas abastadas de início do 

século XX, da qual este é um dos poucos exemplares remanescentes em Salvador. 

 
61 Projeto disponível online na matéria publicada na plataforma Archdaily “Museu Rodin Bahia / Brasil 
Arquitetura”. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/910445/museu-rodin-bahia-brasil-
arquitetura. Acesso em: 15 jun. 2019. 



268 

O antigo hall de entrada se tornaria, assim, mais um ambiente de passagem, e não 

mais o ponto de partida para apreciação do imóvel. E o subsolo, reservado 

principalmente para as funções de apoio e serviço, seria alçado a uma nova 

importância. 

Figura 221 – Planta baixa do pavimento térreo, projeto arquitetônico de implantação do Palacete das 
Artes Rodin Bahia. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/910445/museu-rodin-bahia-brasil-
arquitetura. Acesso em: 15 jun. 2019. 

Essa configuração não é a que se observa no funcionamento atual da 

instituição, o que, por fim, acabou sendo favorável à preservação do bem cultural: o 

acesso de visitantes se dá pela escada externa e pelo hall do pavimento nobre, e o 

fluxo de circulação para os pavimentos acima e abaixo se dá também pela escada 

preexistente, mantida plenamente funcional, e não apenas pela nova escada criada 

no segmento ampliado, junto ao elevador. Tendo em vista não o projeto de 

adaptação, mas a realidade de fluxos que se apresenta no museu, a criação da nova 

prumada de circulação vertical não seria, assim, entendida como uma mínima 

intervenção (por responder a uma demanda normativa de acessibilidade fruto da 

intensificação do uso), mas distinguível enquanto fluxo acrescido à edificação, e cujo 
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prejuízo à imagem da obra reside essencialmente em sua localização fora da 

circulação horizontal da edificação. 

Essa diferente forma de apropriação do espaço, em relação ao que foi 

projetado, possivelmente explica a ociosidade da rota de circulação que sai do 

palacete em direção ao anexo, pela passarela que conecta as edificações, e mesmo 

da que circunda o anexo em seu pavimento superior – espaços frequentemente 

vazios, sem utilização pelo público que visita o museu (Figura 222). 

Destacamos também que, apesar da interessante ocupação do sótão como 

espaço multiuso para atividades culturais e educativas do museu, não há 

acessibilidade universal a esse pavimento – o acesso a este ambiente se dá 

exclusivamente pela escada preexistente em madeira. 

Figura 222 – Circulações externas no primeiro andar do novo anexo, no Palacete das Artes Rodin 
Bahia. 

 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: http://www.nelsonkon.com.br/museu-rodin-bahia/. Acesso em: 06 
jan. 2020. 
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Quadro resumo 

As alterações pontuais nos fluxos de circulação preexistentes dos bens 

estudados resultaram, na maioria dos casos, em impactos menos expressivos, em 

comparação àqueles sobre a materialidade e espacialidade da arquitetura. 

O resumo das análises efetuadas pode ser visualizado no Quadro 9 a seguir. 

Quadro 9 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Fluxos de Circulação – Alterações Pontuais 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca - - - - -

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
- - - - -

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale S S S S 0

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento S S S S 0

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
S N S S 1

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
N N N N 4

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
- - - - -

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
S S N S 1

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio - - - - -

17 Museu de Artes e Ofícios S S S S 0

18 Museu do Futebol - - - - -

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo S S S S 0

22 Palacete das Artes Rodin Bahia N N S S 2

23 Pinacoteca de São Paulo - - - - -

INSTITUIÇÃO

FUNDAMENTOS
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4.4.2. Modificação 

 

A modificação mais expressiva dos fluxos de circulação dos bens culturais 

foi observada em quatro museus estudados (17% do total). 

 

Museu das Minas e do Metal 

No Museu das Minas e do Metal, o acesso aos pavimentos superiores do 

museu através da imponente escada antiga, ornada com um vitral colorido em sua 

parede do fundo, não é aberto ao público. O antigo elevador também está 

desativado. O visitante entra pelo acesso principal da edificação, vê o belo hall e a 

escada (Figura 223), mas é orientado a passar por baixo do primeiro patamar da 

escada no térreo, atravessar o pátio ao fundo, adentrar uma sala expositiva, para 

somente então acessar a nova caixa de escada ou o novo elevador, acrescidos na 

fachada posterior (Figura 224). 

Figura 223 – Escada original, Museu das Minas e do Metal. 

 

Fonte: Foto da autora, mai/2019. 
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Figura 224 – Planta baixa do pavimento térreo do Museu das Minas e do Metal. Em azul, a área da 
antiga circulação vertical da edificação. Em vermelho, a nova escada e o novo elevador. 

 

Fonte: Acervo MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, recebido em meio digital em mensagem 
eletrônica do museu, no dia 17 jun. 2019. 

No primeiro andar, a escada pode ser vista ao longo do circuito expositivo. 

No segundo andar, contudo, sequer é visualizada, pois o percurso do visitante passa 

pelos três salões frontais, e as portas voltadas para o corredor e a escada ficam 

fechadas – curioso, apenas, que é essa a escada indicada pela sinalização como 

rota de fuga no pavimento. 

Não questionamos a necessidade de uma nova circulação vertical para o 

museu – seja por questões de segurança, acessibilidade ou mesmo conforto – ainda 

que, no que diz respeito à nova escada, entendamos não se tratar de uma mínima 

intervenção, já que não responde exclusivamente às normativas de acessibilidade 

universal. A criação de um novo volume justaposto à fachada posterior para abrigá-

la é uma solução interessante para atender a essa demanda, sem modificar a 

escada existente, ainda que, certamente, modifique externamente a volumetria do 

prédio (conforme analisado no item 4.2.2 Ampliações externas). Contudo, 

lamentamos a perda de funcionalidade da escada original (negativa no que concerne 

à preservação do patrimônio e à possibilidade de maior apreciação pelo visitante, 
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que, dada sua beleza, sente-se atraído a percorrê-la), bem como a localização 

internamente pouco intuitiva da nova circulação criada. 

A rota acessível, por sua vez, possui como inconveniente o acesso pelo 

exterior do museu: o elevador se abre diretamente para a pequena praça que se 

conforma entre ele e o Memorial Minas Gerais Vale ao lado. Somos da opinião que 

este é um inconveniente aceitável para evitar uma interferência maior na fachada 

principal da edificação. Entretanto, à parte talvez uma necessidade plástica 

compositiva de inserção do volume em vidro do elevador para arrematar a 

intervenção externa, que cria a nova escada e amplia o segundo andar na fachada 

posterior, ao nosso ver, funcionalmente o elevador estaria melhor posicionado se 

integrado à nova caixa de escada. Como se encontra hoje, é difícil de ser 

intuitivamente encontrado pelos visitantes no térreo (até porque não está perto da 

escada), e diminui a possibilidade de uso da sala onde se conecta no térreo, que 

precisa funcionar como um hall de acesso. 

A localização dos espaços técnicos e administrativos gera alguns pontos de 

cruzamento de fluxos público e restrito no térreo e primeiro andar, mas nada que 

pareça atrapalhar o funcionamento. No subsolo, há um acesso externo direto pela 

fachada posterior, possibilitando maior independência de fluxo. Já o circuito de 

visitação é bem resolvido em um roteiro circular, graças à conformação arquitetônica 

preexistente no primeiro andar, e à ampliação do segundo andar, realizada nessa 

adaptação. 

 

Museu de Arte do Rio 

O projeto de adaptação para implantação do Museu de Arte do Rio 

reconfigurou o sentido do fluxo de circulação no Palacete D. João VI. O Museu 

ocupa, para além do palacete, o prédio do antigo Hospital da Polícia Civil 

(atualmente chamado de Escola do Olhar) e a marquise do Terminal Rodoviário 

Mariano Procópio. O acesso principal à instituição se dá através do espaço entre as 

duas edificações. A partir dele, o visitante das exposições adquire seu ingresso na 

bilheteria alocada sob a marquise, e sobe em elevadores até o último andar do 

prédio da Escola do Olhar. Do terraço mirante, ele desce então uma escada 

helicoidal ao pavimento imediatamente inferior, e cruza o vazio entre os prédios por 

uma passarela, adentrando o palacete por seu último pavimento. A visitação das 

salas expositivas do museu se inicia, portanto, de cima para baixo no palacete, num 
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circuito em torno das escadas e elevadores do pavimento. O visitante desce 

progressivamente os andares, pela nova caixa de escada e elevador, e sai do 

palacete por uma segunda passarela em sua fachada posterior, que lhe direciona ao 

mesmo ambiente de acesso geral ao complexo do museu, entre o palacete e a 

Escola do Olhar. Para aqueles que vão para outras atividades culturais e educativas 

do museu, ou para a equipe de funcionários e prestadores de serviço que se 

direcionam aos espaços técnicos, administrativos e de apoio, localizados na Escola 

do Olhar, há uma prumada específica de elevadores que pode ser utilizada, não 

havendo o cruzamento de fluxos dos espaços expositivos e restrito (Figura 225). Há, 

ainda, o acesso de serviço pelas duas extremidades da antiga marquise, que dá 

suporte a funções de carga e descarga, pela Avenida Rodrigues Alves e Avenida 

Venezuela. 

Figura 225 – Esquema do fluxo de circulação de visitantes ao Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-108254/mar-museu-de-arte-do-
rio-bernardes-jacobsen-arquitetura. Acesso em: 14 jun. 2017. 

Se, para o funcionamento cotidiano do museu, essa concepção de fluxos de 

circulação atende satisfatoriamente, conferindo acessibilidade universal a todos os 

espaços, um circuito expográfico que evita retornos pelos ambientes já visitados e 

uma nova circulação vertical dentro das normas de segurança, e evitando o 

cruzamento de fluxos público e restrito; no que concerne à preservação do bem 

cultural, especificamente quanto aos seus fluxos de circulação, a solução é 

inadequada sob alguns aspectos. 



275 

O acesso principal do Palacete D. João VI perdeu sua funcionalidade, 

permanecendo sempre fechado, o que, juntamente com o fechamento de todas as 

esquadrias de janelas dos demais andares (inclusive com banners nos vãos do 

térreo), confere à edificação um aspecto de mera casca contentora, onde o que 

ocorre lá dentro não se relaciona com o que vemos lá fora (Figura 226). Não atende, 

assim, ao princípio da unidade monumento e ambiente. 

Figura 226 – Palacete D. João VI, Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

O antigo hall de entrada, acesso principal da então Inspetoria Federal dos 

Portos, se tornou uma mera circulação entre a última sala do circuito expositivo e a 

reserva técnica visitável – à qual nem todos os visitantes vão. A escada e o elevador 

originais perderam sua função, sendo interditados ao acesso público e vistos quase 

como um elemento cênico do circuito, em todos os andares (Figura 227). Não se 

preservou, portanto, a imagem da obra, no sentido da sua apreensão visual pelo 

usuário, nem se trata de uma mínima intervenção, pois nascida essencialmente de 

uma demanda de intensificação do uso e da opção projetual adotada. Uma vez que 

a chegada ao Palacete através da passarela se dá pelo ambiente central da 

edificação, onde foi alocada a nova prumada de circulação vertical interna, e onde 

se situa também a antiga prumada, podemos admitir que se atende ao princípio da 

distinguibilidade, por não haver um contraste excessivo com o fluxo interno 

preexistente. 
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Figura 227 – Circulação vertical preexistente no segundo andar do Palacete, Museu de Arte do Rio. 

 

Fonte: Foto da autora, nov/2019. 

 

Museu do Futebol 

O fluxo de circulação no Museu do Futebol alterou substancialmente os 

antigos fluxos dos espaços do Estádio Pacaembu destinados a abrigar o museu – 

por sua vez também bastante alterados espacialmente62. 

O circuito de visitação é fruto, assim, de uma reproposição na forma de 

acesso aos espaços, com novos elementos de circulação vertical, como escadas, 

escadas rolantes e elevadores: adentrando o museu pela ala à esquerda do portão 

central, o visitante percorre as exposições no térreo, primeiro e segundo andares, 

cruza o vazio sobre o portão central em uma passarela (um novo elemento inserido), 

e então desce até alcançar novamente o térreo do estádio, pelo lado direito do 

portão central. À exceção do corredor que conduz o visitante ao campo pelo subsolo 

(conexão com o antigo vestiário), todo o percurso expositivo é acessível a pessoas 

com dificuldades de locomoção. A saída do percurso expositivo não obriga o 

 
62 Ver item 4.3.1 Alterações na arquitetura. 
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visitante a passar por dentro da loja, induzindo ao consumo, o que entendemos ser 

positivo (Figura 228). A solução adotada não atende, portanto, aos princípios da 

mínima intervenção, preservação da imagem ou distinguibilidade, não prejudicando, 

apenas, a unidade monumento e ambiente. 

Figura 228 – Saída do percurso expositivo, com a loja à esquerda, no Museu do Futebol. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

 

Pinacoteca de São Paulo 

Na Pinacoteca de São Paulo, a intervenção realizada altera o eixo de 

circulação original do edifício: anteriormente acessado pela Avenida Tiradentes, para 

a qual se volta a fachada principal, o museu é hoje acessado pela Praça da Luz, 

sendo a entrada do museu pela antiga fachada lateral (Figura 229). 

Uma das justificativas dadas pelos autores do projeto para essa alteração63 

é a atual conformação urbana do entorno imediato, que estrangula a antiga fachada 

principal com uma via de intenso fluxo, não favorecendo, assim, um bom acesso 

para o público atraído pela instituição. Ao nosso ver, contudo, um fator determinante 

foi possivelmente a intenção projetual de propor uma nova relação com a 

preexistência. 

 
63 Ver matéria intitulada “Pinacoteca do Estado de São Paulo / Paulo Mendes da Rocha + Eduardo 
Colonelli + Weliton Ricoy Torres”, no Archdaily. Disponível em: https://www. 
archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha?ad_source= 
search&ad_medium=search_result_projects. Acesso em: 14 dez. 2019. 

https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
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Figura 229 – Planta baixa do primeiro andar da Pinacoteca de São Paulo. Em azul, fluxo de entrada 
original; em vermelho, novo fluxo de entrada. 

 

Fonte: Archdaily. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-
sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects. Acesso 

em: 14 dez. 2019. 

Do ponto de vista estritamente da preservação do bem cultural, observamos 

algumas inadequações na adaptação realizada nos fluxos de circulação, como a 

secundarização da importância da fachada principal, a perda de funcionalidade da 

antiga entrada, a demolição da escada de acesso e a inserção do belvedere 

metálico no local (Figura 230). Para além de não consistir em uma mínima 

intervenção, não preserva a imagem da obra, não atende adequadamente ao 

princípio da distinguibilidade pelo contraste proporcionado, e modifica a relação do 

monumento com seu ambiente. 

No entanto, ao nosso ver, essa intervenção deve ser vista não como de 

preservação ou restauração dos valores inerentes ao bem cultural (que a edificação 

nem chegou a ter em sua completude, e que foram bastante modificados ao longo 

da existência do prédio), mas de proposição de uma nova imagem da obra, fruto da 

preexistência e das novas inserções. Com esse olhar, não apenas a modificação 

nos fluxos de circulação, mas as próprias inserções arquitetônicas que lhes dão 

suporte (passarelas metálicas e elevador que cruzam os pátios internos), ganham 

um outro sentido (Figura 231). 
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Figura 230 – Antiga entrada principal da Pinacoteca de São Paulo, à qual foi acrescido o belvedere. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 

Figura 231 – Uma das passarelas metálicas que cruza o pátio interno da Pinacoteca de São Paulo. 

 

Fonte: Foto da autora, out/2019. 
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Quadro resumo 

A modificação dos fluxos de circulação alcançou graus de impacto mais 

elevados que as alterações pontuais, não atendendo, em nenhum caso, aos 

princípios da mínima intervenção e da reintegração da imagem da obra. O resumo 

das análises efetuadas pode ser visualizado no Quadro 10 a seguir. 

Quadro 10 – Resumo da análise dos impactos a partir dos fundamentos estabelecidos: 

Fluxos de Circulação – Modificação 

 

Legenda: N = Não atende ao fundamento  Escala de impacto – Grau 0 a 4 
  S = Atende ao fundamento  Grau 0 = atende a todos os fundamentos 

-  = Não identificado o impacto  Grau 1 = não atende a 1 dos fundamentos 
na = não se aplica   Grau 2 = não atende a 2 dos fundamentos 
     Grau 3 = não atende a 3 dos fundamentos 
     Grau 4 = não atende aos 4 fundamentos 

 

Mínima 

intervenção

Preservação 

da imagem
Distinguibilidade

Unidade 

monumento 

/ ambiente

1 Casa do Baile - - - - -

2 Estação Pinacoteca - - - - -

3
Fortaleza de Santa Cruz de 

Anhatomirim
- - - - -

4
Instituto Moreira Salles Rio de 

Janeiro
- - - - -

5
Memorial da Resistência de São 

Paulo
- - - - -

6 Memorial Minas Gerais Vale - - - - -

7 Museu Afro Brasil - - - - -

8 Museu Catavento - - - - -

9
Museu da Cidade de São Paulo - 

Solar da Marquesa de Santos
- - - - -

10
Museu da Gente Sergipana 

Governador Macelo Déda
- - - - -

11
Museu da Imigração do Estado 

de São Paulo
- - - - -

12 Museu da Vida - - - - -

13
Museu das Minas e do Metal MM 

Gerdau
N N S S 2

14
Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo
- - - - -

15 Museu de Arte da Pampulha - - - - -

16 Museu de Arte do Rio N N S N 3

17 Museu de Artes e Ofícios - - - - -

18 Museu do Futebol N N N S 3

19
Museu Histórico do Exército e 

Forte de Copacabana
- - - - -

20 Museu Náutico da Bahia - - - - -

21 Paço do Frevo - - - - -

22 Palacete das Artes Rodin Bahia - - - - -

23 Pinacoteca de São Paulo N N N N 4
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4.5. Cenário resumido 

 

Após analisar a adaptação dos bens culturais para implantação dos 23 

museus estudados, verificamos, em primeiro lugar, que a grande maioria alterou a 

arquitetura preexistente, externa ou internamente (Quadro 11). De fato, poderíamos 

elencar aqui apenas o Museu de Arte da Pampulha e o Museu Náutico da Bahia 

como exemplos de adaptações que, dentro do que foi possível analisar de 

documentação recebida e de áreas visitadas pessoalmente, estiveram mais restritas 

à preservação das condições anteriores à implantação dos museus. Verificamos 

também que, dentre os impactos observados, estão presentes em quase todos os 

museus aqueles de alteração da arquitetura do interior das edificações preexistentes 

(17 instituições), superando o número de intervenções que interferem no exterior (16 

instituições). 

Quadro 11 – Impactos identificados por museu. 

 

Ao analisar a incidência dos impactos à luz dos fundamentos estabelecidos, 

vimos que a maior parte dos impactos no exterior das edificações foram 

classificadas com um grau 3 ou 4 (ou seja, deixando de atender a três ou quatro 

CBA EST FAN IMS RES MGV MAF CAT SAN MGS IMI VID MMMMAC PAMMAR MAO FUT COP MNB FRE PAL PIN

A Exterior da edificação

A.0 Preservação X X X X X X X

A.1 Alteração pontual X X X X X X X X

A.2 Ampliação externa X X X X X X

A.3
Construção de 

anexos
X X X 1 X X X X X

B Interior da edificação

B.0 Preservação X
2 X X

B.1

Alteração na 

arquitetura: 

tamponamento de 

vãos

X X X X X X

B.2

Alteração na 

arquitetura: 

alteração na 

compartimentação

X X X X X X X X X X X X X

B.3

Alteração na 

arquitetura: 

alteração no 

tratamento de 

superfícies

X X X X X X X X X X

B.4

Alteração na 

arquitetura: 

inserção de novos 

elementos

X X X X X X X X X X X X

B.5

Sobreposição da 

expografia à 

arquitetura

X X X X X X X X X X X

B.6 Outros específicos X X

C Fluxos de circulação

C.0 Preservação X X X X X X X X X X X

C.1 Alteração pontual X X X X X X X X

C.2 Modificação X X X X
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fundamentos). Também verificamos que, no interior das edificações, a maioria dos 

impactos foi classificada como de grau 3 ou 4, sendo a inserção de novos elementos 

a subcategoria com menor incidência, dentre as consideradas. Já os impactos sobre 

os fluxos de circulação foram majoritariamente de grau 3 ou 4 nas situações de 

modificação, e de grau entre 0 e 2 nas alterações pontuais (Tabela 1). 

Tabela 1 – Impactos identificados, com número e percentual de ocorrências por graus de impacto. 

 

Tal recorrência em maior grau representa uma elevada incidência de 

impactos que não atendem aos fundamentos selecionados para análise, nas 

adaptações estudadas. 

Reiteramos, aqui, que o objetivo da presente análise não consistiu em 

estabelecer uma visão geral das intervenções individualmente, mas sim identificar os 

impactos mais frequentes nas adaptações realizadas, e, contrapondo-os com os 

fundamentos selecionados para análise, verificar o quanto estão ou não alinhados à 

corrente teórica do restauro crítico-conservativo. 

Por fim, fazendo um paralelo entre os impactos e as funções dos ambientes 

onde estes foram observados, constatamos que os espaços expositivos estão entre 

os maiores responsáveis pelo não atendimento aos fundamentos selecionados para 

análise, resultando em prejuízo à conservação dos bens tombados, seja pelo partido 

arquitetônico, seja pelo partido expográfico adotado. 

  

Ocorrências % Ocorrências %

Alterações pontuais 8 2 25% 6 75%

Ampliações externas 6 2 33% 4 67%

Construção de anexos 8 4 50% 4 50%

Ocorrências % Ocorrências %

Alteração na arquitetura: tamponamento de vãos 6 1 17% 5 83%

Alteração na arquitetura: alteração na 

compartimentação
13 1 8% 12 92%

Alteração na arquitetura: alteração no tratamento 

de superfícies
10 2 20% 8 80%

Alteração na arquitetura: inserção de novos 

elementos
12 5 42% 7 58%

Sobreposição da expografia à arquitetura 11 0 0% 11 100%

Ocorrências % Ocorrências %

Alterações pontuais 8 7 88% 1 13%

Modificação 4 1 25% 3 75%

Impactos nos Fluxos de Circulação
Ocorrências 

Totais

Grau de Impacto 0-2 Grau de Impacto 3-4

Impactos no Exterior da Edificação
Ocorrências 

Totais

Grau de Impacto 0-2 Grau de Impacto 3-4

Impactos no Interior da Edificação
Ocorrências 

Totais

Grau de Impacto 0-2 Grau de Impacto 3-4
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs a analisar os impactos da implantação de 

museus brasileiros em edificações preexistentes e reconhecidas oficialmente como 

bem cultural arquitetônico, de forma a identificar se, à luz de fundamentos da 

corrente teórica do restauro crítico-conservativo, tais impactos são prejudiciais à 

preservação dos valores culturais do bem, ou estratégias positivas de conciliação 

das novas demandas com a preexistência. 

Reiteramos que o nosso foco não esteve no resultado global alcançado em 

cada intervenção individualmente, mas sim nos impactos mais frequentes das 

adaptações realizadas, de forma que os atores envolvidos em futuras ações 

similares possam ser alertados para a necessidade de concepção de soluções que 

evitem recair nas situações identificadas como prejudiciais à preservação do nosso 

patrimônio arquitetônico. 

Reconhecemos, ainda, que há certamente uma dose de subjetividade na 

análise realizada, fruto não apenas da inevitável interpretação dos fundamentos ao 

aplicá-los às situações concretas (por maior que tenha sido o esforço em se ater às 

definições descritas nos textos consultados), como também da interpretação dos 

valores culturais dos bens arquitetônicos em questão (que não são normalmente 

detalhados nos instrumentos de proteção do patrimônio cultural). 

Após o estudo, verificamos ser procedente a hipótese inicialmente levantada 

de que muitas edificações adaptadas para o uso como museus foram objeto de 

alterações físicas que comprometem negativamente a integridade dos valores 

culturais que lhe conferem a condição de bem cultural tombado, se analisarmos as 

intervenções à luz dos princípios do restauro crítico-conservativo. Em verdade, a 

sensação após a pesquisa pode ser a de que praticamente não foram encontrados 

exemplos positivos de adaptação, pois em quase todos observamos que os valores 

culturais do nosso patrimônio arquitetônico foram corrompidos em algum nível. 

Essa percepção se dá fundamentalmente por dois motivos. Em primeiro 

lugar, pela opção de analisar as intervenções de forma segmentada, com o olhar 

voltado para os impactos sobre a preexistência. Se, por um lado, essa opção atende 

aos objetivos da presente pesquisa, por outro pode conferir uma falsa (ou, no 

mínimo, lacunar) apreensão do resultado geral da intervenção. A presença de um 

impacto negativo em uma determinada adaptação, contudo, não a condena 
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necessariamente ao fracasso na preservação do bem arquitetônico. Aqui, caberia 

inclusive refletir se seria adequado valorar o sucesso de uma intervenção 

arquitetônica pela mera soma de pontos positivos e negativos identificados na obra. 

O segundo motivo para a percepção geral de não haver muitos exemplos 

positivos para preservação do patrimônio arquitetônico é a leitura dos impactos feita 

propositadamente de forma mais rigorosa à luz dos fundamentos teóricos. A teoria 

pode ser importante para nortear a intervenção, mas definitivamente não é o único 

fator a ser considerado ao se projetar sobre uma preexistência. Além disso, a 

concepção teórica de seus princípios precisa ser interpretada conforme os 

condicionantes que se apresentam em cada situação prática. Isso não significa 

flexibilizar a teoria conforme os interesses do momento, mas entender que uma 

teoria não é uma norma, para a qual é esperada uma aplicação mais literal daquilo 

que postula. Entretanto, optamos por realizar a análise o mais fiel possível às 

descrições teóricas dos fundamentos, pois queríamos minimizar a já mencionada 

subjetividade na interpretação dos impactos identificados. 

É preciso pontuar que não podemos afirmar que, nos casos estudados, os 

projetos foram concebidos tendo como base alguma teoria. Arriscamos dizer que, 

em muitos deles, possivelmente sequer existiu essa intenção. A compreensão dos 

fundamentos utilizados na análise pode, inclusive, variar conforme a corrente teórica 

em questão, pois estes são princípios amplamente difundidos e aceitos: a mínima 

intervenção e a distinguibilidade, mais especificamente, são recomendadas em 

documentos internacionais como as cartas patrimoniais, que orientam a prática de 

muitos profissionais da área, assim como dos órgãos de preservação. Assim, ainda 

que os projetistas dos casos estudados eventualmente não tenham partido de uma 

determinada base teórica, muito possivelmente houve o contato com tais princípios, 

nem que tenha sido na fase de aprovação dos projetos nos órgãos de preservação. 

Porém, mesmo princípios amplamente difundidos e aceitos como a mínima 

intervenção e a distinguibilidade, se interpretados conforme o entendimento do 

restauro crítico-conservativo, não foram plenamente atendidos em muitas das 

adaptações estudadas. 

Não obstante identifiquemos o restauro crítico-conservativo como um 

referencial teórico pertinente para intervenções sobre a preexistência, se 

retornarmos para alguns dos fundamentos utilizados nas análises da presente 
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pesquisa, e nos propusermos a interpretar sua aplicação de forma menos literal, 

teremos uma visão um pouco diferente do resultado obtido por alguns impactos. 

A preservação da imagem da obra, um fundamento que acaba permeando 

os demais, deveria ser almejada, ao se intervir sobre uma preexistência. Entretanto, 

deveria ser também aceitável que a imagem de um bem arquitetônico possa ser 

modificada, a depender do estado prévio de integridade e conservação da 

edificação, de sua implantação no ambiente urbano ou rural onde se encontra (e das 

características atuais desse entorno), e mesmo do tipo de intervenção que se 

empreende (se uma reintegração de lacuna, uma ampliação externa ou construção 

de anexo, por exemplo), e desde que atendidas todas as ressalvas já postas sobre o 

conhecimento do bem, o respeito à preexistência, a compatibilidade de usos e a 

concepção de propostas criteriosas. Estando atentos a isso, seria possível alcançar 

uma nova imagem da obra, mantendo preservados os valores fundamentas do bem, 

e eventualmente lhe agregando novos valores. 

É necessário esclarecer que não somos absolutamente favoráveis a 

reconotações estéticas gratuitas, que mais têm a ver com o desejo de marcar a 

intervenção (seja pelo comitente do serviço, seja pelo projetista), do que com 

demandas concretas restaurativas (como a reintegração de lacunas) ou funcionais. 

Da mesma forma, não somos favoráveis a modificações impostas pela determinação 

de um uso inadequado ao bem: reiteramos ser fundamental haver compatibilidade 

entre a edificação preexistente e o uso a ela destinado. Entretanto, entendemos que 

haver compatibilidade não exclui a necessidade de alterações (mesmo os usos 

originais de tais bens arquitetônicos certamente implicam hoje em demandas 

programáticas e espaciais distintas de quando eles foram construídos), e tais 

alterações muito frequentemente vão exceder as exigências estritamente 

conservativas. 

São, portanto, as alterações nascidas no âmbito da compatibilidade que 

julgamos pertinentes, aceitando que a edificação possa se transformar e adentrar 

mais um capítulo de sua história, com modificações que excedam a estrita 

conservação ou as exigências meramente legais, sem deixar de haver, contudo, 

respeito e critério na intervenção projetada, de forma a não corromper os principais 

valores pelos quais é compreendida como um bem cultural. 

Uma adaptação que exemplifica essa situação de forma pertinente é a da 

Pinacoteca de São Paulo. A edificação construída para abrigar o Liceu de Artes e 



286 

Ofícios nunca havia sido plenamente finalizada, e havia sido objeto de diversas 

modificações físicas ao longo de sua existência. A reproposição de seus fluxos de 

circulação, materializada na inserção do elevador e das passarelas que cruzam os 

pátios internos, assim como o recobrimento desses pátios, conferiu à edificação uma 

feição outra que não aquela preexistente. Não podemos considerar que houve a 

preservação da imagem da obra, mas reconhecemos uma nova imagem conformada 

pela intervenção executada, trazendo novos valores ao bem arquitetônico. 

No que concerne ao princípio da mínima intervenção, é fundamental o prévio 

conhecimento aprofundado do bem arquitetônico sobre o qual se atuará, assim 

como com o respeito aos remanescentes que chegam até nós e a intenção de ser o 

menos invasivo possível nas adições. Mas, estabelecer que as intervenções devam 

“responder em primeiro lugar às exigências da tutela” (CARBONARA, 1997, p. 376, 

tradução nossa), não deveria excluir a pertinência de mudanças, inclusive 

demandadas pelo uso. E ser o menos invasivo possível, não significa não aceitar 

algum nível de interferência na preexistência. 

Em nossa análise, consideramos que podem ser classificadas como mínima 

intervenção as alterações voltadas a conferir acessibilidade universal ou segurança 

contra incêndio e pânico, por entender que, da mesma forma que dotar a edificação 

de energia elétrica, essas são alterações fundamentais para qualquer uso atual do 

bem – inclusive o original. Acreditamos, contudo, que esse escopo de alterações 

possa ser expandido, contemplando também a resposta a demandas nascidas do 

uso destinado ao imóvel, ou mesmo a inserção de equipamentos ou recursos 

tecnológicos importantes na vida contemporânea (como climatização ou circuitos de 

transmissão de voz e dados). Naturalmente, estamos falando de aceitá-las enquanto 

mínima intervenção do ponto de vista funcional, restando pendente avaliar se a 

resposta projetual adotada permite que seja de fato assim considerada. 

Com esse entendimento de base, e mantendo em perspectiva o princípio da 

preservação da imagem da obra, trazemos alguns exemplos onde a classificação 

dos impactos identificados nas adaptações analisadas poderia ser revista, no que 

concerne à mínima intervenção. 

No conjunto dos impactos externos por alterações pontuais, a cobertura 

ondulada que se sobrepõe ao Palacete D. João VI, sede do Museu de Arte do Rio, 

não é, definitivamente, uma mínima intervenção. Ainda que a cobertura existente no 

palacete, antes das obras de adaptação se iniciarem, não tenha sido a cobertura 
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original (pelas fotos parece, inclusive, que as telhas cerâmicas já tinham sido 

substituídas por telhas de fibrocimento), há uma interferência grande em sua 

volumetria com a criação dos terraços, para além da modificação da percepção da 

edificação como um todo. E tal interferência possui essencialmente como razão de 

ser a intenção de demarcar a intervenção, seja sob o viés político e midiático do 

Porto Maravilha, seja sob o viés arquitetônico e de marketing da instituição 

museológica – pertinentes dentro de seus respectivos âmbitos, mas incompatíveis 

com a preservação do bem tombado. 

Tal situação difere da inserção de rampas de acesso para pessoas com 

dificuldades de locomoção nas fachadas do Museu Catavento e do Museu da Gente 

Sergipana. É fato que, no caso das rampas, também houve supressão de um 

segmento do documento histórico, representado pelas balaustradas que guarnecem 

a varanda do Museu Catavento e o patamar da escadaria do Museu da Gente 

Sergipana. No entanto, a abrangência física dessa interferência é pequena, e sua 

razão de ser (proporcionar acessibilidade universal à edificação) é plenamente 

justificável, não sendo fruto de uma definição de uso incompatível com a 

preexistência. Ainda que o partido adotado em ambos os casos pudesse dialogar 

melhor com a edificação, não consideramos que crie um impacto que desvirtue a 

percepção global do bem. Assim, tais rampas poderiam ser, conforme o nosso 

entendimento, classificadas como uma mínima intervenção. 

Uma outra situação interessante de ser pontuada é o recobrimento dos 

pátios internos da Pinacoteca de São Paulo. Esta foi uma demanda nascida não 

apenas da intensificação do uso, mas da própria abordagem arquitetônica de 

intervenção (alinhada com a modificação nos fluxos de circulação), mas cuja 

interferência na materialidade e na estética da preexistência pode ser considerada 

mínima. Neste caso, trata-se de um exemplo onde alterações são aceitas e 

incorporadas de forma positiva à preexistência. 

Passando para os impactos ocorridos por ampliações externas, na 

adaptação do antigo Palácio da Agricultura para implantação do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo, a inserção dos novos volumes na 

fachada posterior, para ampliação da capacidade de circulação vertical na 

edificação, poderia ser considerada uma mínima intervenção, essencialmente por 

três motivos. Em primeiro lugar, ela é fruto de uma demanda funcional que muito 

possivelmente se apresentaria para outros usos compatíveis com a edificação, em 
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atendimento às normas contemporâneas de segurança. Em segundo, não implica na 

supressão de elementos da volumetria ou de porções expressivas da materialidade 

histórica. E, em terceiro, ainda que inevitavelmente modifique a percepção visual da 

sua parte posterior, o prédio preexistente possui um porte que consegue absorver 

bem a inserção dos novos volumes, sem trazer para eles o foco da atenção. 

A situação na ampliação externa do Palacete do Comendador Bernardo 

Martins Catharino, para implantação do Palacete das Artes Rodin Bahia, deixa de 

atender exatamente a esses três pontos. A inserção da nova prumada de circulação 

vertical pode até atender a uma demanda das normas de segurança, mas fruto de 

um volume de usuários previstos no novo uso que certamente excederia o esperado 

em uma tipologia arquitetônica residencial. O acréscimo implicou na demolição de 

parte de uma das extremidades da edificação, especialmente no pavimento superior, 

sendo mais invasivo sobre o documento histórico. Por fim, o volume acrescido 

ganha destaque na visualização do bem tombado, seja pelo seu tamanho, pelo 

tratamento de suas superfícies, seja pela própria localização escolhida para sua 

implantação. Assim, não se trata absolutamente de uma mínima intervenção. 

Na categoria de impactos proporcionados pela construção de anexos, o 

borboletário edificado ao centro do pátio interno do antigo Palácio das Indústrias, 

atual Museu Catavento, não constitui uma mínima intervenção, principalmente 

devido à interferência visual na preexistência, e sua natureza não essencial, do 

ponto de vista funcional, naquele exato lugar (lembramos que o museu está 

implantado em um terreno de grande porte). Mas a construção de uma edificação 

para abrigar a bilheteria, na Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, para além de 

responder a uma demanda funcional de um uso compatível com o conjunto 

arquitetônico, é resolvida em uma implantação e em um partido que minimizam a 

interferência sobre o bem tombado, podendo ser considerada como uma mínima 

intervenção. 

A construção dos anexos no Palacete das Artes e no MAC-USP, por sua 

vez, não seria uma mínima intervenção, pela demanda evidentemente fruto da 

intensificação do uso e pela relação fisicamente conectada com a preexistência. No 

entanto, entendemos serem acréscimos funcionalmente pertinentes e importantes 

para os novos usos, e que, pelos partidos adotados, agregam valor à imagem das 

obras em questão. 
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Nas alterações na parte interna dos bens arquitetônicos, tendemos a 

concordar com a maioria das situações não classificadas como mínima intervenção, 

seja nas situações de modificação na compartimentação dos ambientes, 

tamponamento de vãos, tratamento de superfícies ou inserção de novos elementos. 

Talvez a única discordância nossa seja quanto ao fechamento em vidro das arcadas 

dos volumes ao redor do pátio interno, no Museu Catavento, que consideramos ser 

uma mínima intervenção pela pouca interferência sobre a materialidade e estética 

preexistente, justificada pela ampliação da possibilidade de uso de tais espaços 

(antes suscetíveis à incidência de chuva e ventos). No caso do Museu Afro Brasil, 

por sua vez, a questão reside na escala da compartimentação realizada – fosse ela 

proporcionalmente menor, em relação à planta livre dos pavimentos, poderia 

eventualmente ser considerada uma mínima intervenção, pela pertinência funcional 

dos espaços criados e pelas estratégias projetuais que buscaram tornar a 

compartimentação mais fluida visualmente. Uma situação interessante é, ainda, a 

dos sanitários inseridos no meio de dois ambientes, no Memorial Minas Gerais Vale. 

Sua necessidade funcional é indiscutível, e não ganha proporções excessivas; a 

materialidade dos elementos arquitetônicos preexistentes é fisicamente preservada, 

estando o volume dos sanitários posicionado ao centro dos compartimentos, quase 

como um grande mobiliário. Porém, sua interferência na espacialidade das salas é 

tão grande, que não seria adequado classificá-la como uma mínima intervenção. 

Em duas intervenções, há elementos inseridos que concordamos não 

constituírem uma mínima intervenção, mas consideramos acréscimos pertinentes às 

preexistências. No Museu do Futebol, a inserção de uma passarela cria uma 

comunicação entre as duas alas do estádio que abrigam o museu, no segundo 

andar, viabilizando um interessante circuito de visitação, sem constituir, ao nosso 

ver, um elemento que corrompa a estética do bem tombado. Na Pinacoteca de São 

Paulo, as passarelas e elevador, nos pátios internos, são a materialização da 

modificação nos fluxos de circulação da edificação, e, ainda que não sejam uma 

mínima intervenção em sua origem, conforme já mencionamos compõem uma nova 

e válida leitura da obra arquitetônica. 

Quanto ao princípio da distinguibilidade, em se tratando de reintegrações de 

lacunas, certamente deve-se evitar seja a excessiva similaridade, seja o excessivo 

contraste com a preexistência. A similaridade indetectável, por um lado, apaga o 

trajeto histórico do bem; o forte contraste, por outro, não confere uma unidade 
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harmônica de recomposição da imagem da obra, que entendemos ser o objetivo de 

uma reintegração de lacuna. 

Ao se tratar de ampliações externas ou anexos, o excesso de similaridade 

também não é pertinente, pois pode levar ao entendimento equivocado de se tratar 

de uma obra de épocas passadas e confundir o observador acerca dos limites do 

bem cultural preexistente, além de que a arquitetura deve refletir as características 

do tempo em que é construída. No entanto, o contraste utilizado nessas adições, se 

mantidos pontos de conexão com a preexistência, pode, ao nosso ver, alcançar 

resultados pertinentes e agregadores de valor ao bem arquitetônico. 

Nas adaptações analisadas no presente estudo, concordamos, em geral, 

com as classificações de atendimento ou não atendimento ao princípio da 

distinguibilidade, à luz do restauro crítico-conservativo. Há, contudo, uma situação 

em que julgamos que essa classificação poderia ser revista. 

Na ampliação externa do Palacete do Comendador Bernardo Martins 

Catharino, para abrigar o Palacete das Artes Rodin Bahia, o novo volume realmente 

contrasta com a preexistência, devido à diferença cromática entre ambos, incluindo 

o painel de madeira em uma das faces do acréscimo. No entanto, os pontos de 

aproximação formal com a arquitetura do antigo palacete – a sua altura, a forma 

prismática, a materialidade opaca e pesada de suas paredes (alvenaria no antigo 

palacete, concreto no acréscimo), e a demarcação horizontal nas fachadas (frisos e 

cimalhas em argamassa no antigo palacete, e a marca da fôrma ripada no concreto 

do acréscimo) –, assim como a localização do novo elemento em uma das 

extremidades da edificação, são, ao nosso ver, suficientes para classificar como 

positiva a distinguibilidade proporcionada pela nova inserção. 

Essa situação difere, por exemplo, da verificada no Museu das Minas e do 

Metal. Neste projeto, os novos acréscimos ampliam a edificação tanto em parte da 

altura, quanto em parte da largura e da profundidade, e adotam uma materialidade 

que varia entre a reflexibilidade e a transparência do vidro (evidenciando o 

mecanismo de funcionamento do elevador e o fluxo de usuários nas escadas) e o 

brilho natural das chapas metálicas, em contraste com a opacidade da alvenaria 

preexistente. Assim, não obstante a intenção de relação cromática com o Prédio 

Rosa (que não resulta tão próxima assim, devido à variação de intensidade entre o 

vermelho das chapas metálicas e o rosa da alvenaria), não é criado um diálogo 
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harmônico com a preexistência, sendo pertinente a classificação de não atendimento 

adequado ao princípio da distinguibilidade. 

Há também algumas outras situações onde o não atendimento ao princípio 

da distinguibilidade, na interpretação do restauro crítico-conservativo, pode não 

implicar em um prejuízo ao bem tombado. A inserção das passarelas e do elevador 

na Pinacoteca de São Paulo, no âmbito da modificação nos fluxos de circulação da 

edificação, entendemos se tratar da proposição de uma pertinente nova imagem da 

obra. No caso do estúdio de TV, em uma das alas do Museu Catavento, o volume 

inserido, de caráter lúdico e cenográfico, é proporcionalmente pequeno, sendo ainda 

possível apreciar as características da arquitetura do ambiente no qual se insere. A 

inserção de acabamentos que não condizem com a estética da preexistência, se não 

contribuem para preservar a imagem da obra, não necessariamente corrompem a 

ambiência interna: concordamos não ser pertinente o acabamento cinza do novo 

fechamento que divide o sanitário da circulação, no Museu das Minas e do Metal, 

pois entendemos que o contraste traz prejuízo ao ambiente com forro decorado com 

pintura artística; já consideramos aceitável, contudo, o forro do tipo colmeia no 

auditório do mesmo museu, assentado no local onde um dia provavelmente houve 

um forro de madeira sob os barrotes, e em um ambiente sem ornamentos. 

Após reavaliar a aplicação desses fundamentos, o que podemos concluir é 

que a teoria é, certamente, um importante referencial para se pautar a intervenção, 

orientando as ações no sentido da preservação dos valores do bem e dando 

coerência ao conjunto de ações propostas; mas não deve ser utilizada como uma 

norma, a ser aplicada rigorosa e indiscriminadamente em todos os projetos. A 

interpretação dos princípios frente à situação concreta que se apresenta em cada 

caso, embasada no conhecimento aprofundado do bem e feita de forma criteriosa, 

pode resultar em intervenções que, ainda que não sigam os princípios teóricos de 

forma literal, alcancem bons resultados para o patrimônio arquitetônico. 

Uma constatação feita ao longo das análises do presente trabalho, e que 

achamos interessante destacar, é que a intervenção para conformação das áreas 

expositivas, espaços emblemáticos dos museus, é uma das que mais 

frequentemente gera impactos prejudiciais à preservação do bem cultural, seja 

através da alteração na compartimentação ou nos vãos de portas e janelas das 

salas; no tratamento de superfícies não condizentes com as características da 

edificação, em prol de conformar espaços que não entrem em competição com as 
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obras expostas; ou do tratamento interno com revestimentos ou cenografias, às 

vezes vinculados a efeitos luminotécnicos e audiovisuais. A expografia 

frequentemente desconsidera a arquitetura preexistente, protegida legalmente por 

seu valor cultural também no interior, e se concentra exclusivamente em resolver a 

comunicação do acervo ao público, por vezes com ferramentas de atratividade que 

apostam em recursos cênicos e audiovisuais. 

É preciso reconhecer que algumas das soluções observadas nas 

adaptações são absolutamente pertinentes sob o aspecto museológico e bem-

sucedidas na comunicação do acervo ao público. Evitar a incidência de luz natural 

sobre as obras é fundamental para preservar acervos sensíveis como os do Instituto 

Moreira Salles Rio de Janeiro, do Museu de Arte do Rio ou do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo. Exposições como as do Museu 

Catavento, do Museu da Imigração do Estado de São Paulo ou do Memorial Minas 

Gerais Vale, são muito atraentes, informativas e prazerosas de serem visitadas. 

Muitas dessas instituições se tornaram importantes não apenas nas cidades onde se 

localizam, mas também no âmbito regional ou mesmo nacional. 

O que podemos concluir, portanto, é que não seria correto atribuir os 

impactos negativos na arquitetura preexistente a meros caprichos inconsequentes, 

preciosismos técnicos ou exageros midiáticos influenciados pela indústria do 

entretenimento. A origem está, ao nosso ver, sobretudo na falta de compatibilidade 

entre as demandas genuínas da instituição, que precisa conservar e comunicar seu 

acervo à sociedade com segurança e eficácia, e as demandas genuínas do bem 

tombado, que não é mero contentor decorado externamente, mas um organismo 

complexo, no qual importam aspectos materiais (internos e externos) e também 

subjetivos. E, certamente, nas opções projetuais adotadas, muitas vezes concebidas 

e gestadas por atores que desconhecem os valores culturais dos bens sobre os 

quais atuam, não possuem o devido preparo para saber intervir de forma a preservar 

tais valores, ou, simplesmente, não consideram que eles sejam importantes a ponto 

de se sobrepor aos demais condicionantes que se apresentam na intervenção. 

A falta de compreensão mais ampla do valor do patrimônio arquitetônico 

favorece a realização de intervenções que, seja através da arquitetura, seja através 

da expografia, corrompem esse valor – quando não o suprimem por completo. E 

deixa-se muitas vezes de lado a possibilidade de musealização do próprio 

patrimônio arquitetônico, quando sede da instituição: 
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Nesta perspectiva, defende-se a ideia de que a arquitetura pode 
servir para comunicar sua importância do ponto de vista simbólico, 
artístico e cultural, com vistas à educação para o patrimônio, ao 
reconhecimento de identidades e da importância do exercício da 
cidadania. Assim, a arquitetura deixa de ser apenas o cenário onde o 
fato museal acontece e passa a ser estudada como objeto em si, 
passível de ser musealizado. O objetivo é incorporar a arquitetura do 
museu, quando patrimônio cultural, como acervo a ser comunicado. 
(GABRIELE, 2015, p. 74) 

Sabemos que uma intervenção atenta e respeitosa aos valores de uma 

arquitetura preexistente tombada dificilmente garantirá uma adaptação que atenda 

plenamente às demandas ideais da instituição e seu acervo. No início da década de 

1980, Minissi64 reforçava a necessidade de estreita colaboração entre os arquitetos 

e os especialistas do museu (como museólogos, conservadores, historiadores), de 

forma a conceber projetos atentos às demandas conservativas e expositivas da 

instituição, mas, no caso de adaptação de sedes preexistentes ao uso museológico, 

alertava que: 

[...] mesmo nas operações mais felizes, será sempre inevitável uma 
certa relação de subordinação da distribuição e exposição do acervo 
museológico às características próprias do espaço arquitetônico 
preexistente, e que devem ser conservadas como tal, com as 
consequentes soluções acordadas. (MINISSI, 1983, p. 46) 

Minissi finaliza seu livro recomendando que se evite implantar museus em 

sedes preexistentes (1983, p. 143), num olhar que prioriza como foco de 

preocupação a instituição museológica, e não o patrimônio arquitetônico. Mesmo 

sendo uma visão parcial da questão, ela serve de alerta para a destinação ao uso 

museológico de edificações tombadas, sem maiores estudos prévios acerca de sua 

adequação e compatibilidade – e não apenas em prol da preservação dos bens 

culturais arquitetônicos, mas do funcionamento institucional dos próprios museus. 

 

 

  

 
64 Franco Minissi (1919-1996) foi um arquiteto italiano especialista em restauro e em museografia, 
autor de uma série de projetos na área e membro atuante em instituições como a UNESCO, o 
ICOMOS, a Associação Nacional dos Museus Italianos e o Centro de Estudos para a Museologia, a 
Expressão e a Comunicação Visual da Universidade Internacional de Arte de Florença, além de 
professor na Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
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APÊNDICE A – Relação em ordem alfabética das 100 instituições museológicas 

mais visitadas no Brasil, entre 2014 e 2018, conforme o FVA/IBRAM 

 

 
 

Item Nome da Instituição Museológica

1 Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo 

– Palácio Boa Vista

Campos de Jordão SP

2 Aquário de Ubatuba Ubatuba SP

3 Bosque da Ciência Manaus AM

4 Caixa Cultural Brasília Brasília DF

5 Caixa Cultural Fortaleza Fortaleza CE

6 Caixa Cultural Recife Recife PE

7 Caixa Cultural Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

8 Caixa Cultural Salvador Salvador BA

9 Caravana da Ciência - Centro Ciências Itinerante - Fundação 

CECIERJ/Consórcio CEDERJ
Não se aplica 

(1) RJ

10 Casa das Rosas (Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura) São Paulo SP

11 Casa de José de Alencar Fortaleza CE

12 Casa do Baile Belo Horizonte MG

13 Casa dos Contos de Ouro Preto Ouro Preto MG

14 Centro Cultural Banco do Brasil - Brasília Brasília DF

15 Centro Cultural Banco do Brasil - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

16 Centro Cultural Banco do Brasil - São Paulo São Paulo SP

17 Centro Cultural Banco do Nordeste - Fortaleza Fortaleza CE

18 Centro Cultural Banco do Nordeste - Sousa Sousa PB

19 Centro Cultural Correios Rio de Janeiro RJ

20 Centro Cultural de São Francisco João Pessoa PB

21 Centro Cultural Jerusalém Rio de Janeiro RJ

22 Centro de Cultura Raul de Leoni Petrópolis RJ

23 Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual - Museu da 

Diversidade Sexual

São Paulo SP

24 Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo São Carlos SP

25 Centro de Memória da Medicina Belo Horizonte MG

26 Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina Chapecó SC

27 Centro de Pesquisas Museológicas Museu Sacaca Macapá AP

28 Ciência Móvel - Vida e Saúde Para Todos Não se aplica 
(1)

RJ

29 Ecomuseu de Itaipu Foz do Iguaçu PR

30 Espaço Ciência - Museu de Ciência Olinda PE

31 Espaço Cultural da Marinha Rio de Janeiro RJ

32 Espaço do Conhecimento UFMG Belo Horizonte MG

33 Espaço Lúcio Costa Brasília DF

34 Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes João Pessoa PB

35 Estação Pinacoteca São Paulo SP

36 Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim Governador Celso Ramos SC

37 Forte São João - Museu João Ramalho Bertioga SP

38 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri Nova Olinda CE

39 Fundação Iberê Camargo Porto Alegre RS

40 Fundação Museu Mariano Procópio Juiz de Fora MG

41 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro (Museu do 

Universo+Planetário)

Rio de Janeiro RJ

42 Instituto Butantan - Museu Biológico São Paulo SP

43 Instituto Butantan - Museu de Microbiologia São Paulo SP

44 Instituto Butantan - Museu Histórico São Paulo SP

Município/UF
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APÊNDICE A - continuação 

 

 

Item Nome da Instituição Museológica

45 Instituto Inhotim Brumadinho MG

46 Instituto Moreira Salles - Centro Cultural São Paulo SP

47 Instituto Moreira Salles - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

48 Instituto Ricardo Brennand Recife PE

49 Instituto Tomie Ohtake São Paulo SP

50 Jardim Botânico de Belo Horizonte Belo Horizonte MG

51 Jardim Botânico de São Paulo São Paulo SP

52 Jardim Botânico do Recife Recife PE

53 Jardim Botânico Municipal de Bauru Bauru SP

54 Memorial da Cervejaria Bohemia Petrópolis RJ

55 Memorial da Resistência de São Paulo São Paulo SP

56 Memorial das Conquistas Santos Futebol Clube Santos SP

57 Memorial Frei Damião Guarabira PB

58 Memorial Irmã Dulce Salvador BA

59 Memorial Minas Gerais Vale Belo Horizonte MG

60 Mundo a Vapor Canela RS

61 Museu Aberto da Tartaruga Marinha Florianópolis SC

62 Museu Aeroespacial Rio de Janeiro RJ

63 Museu Afro Brasil São Paulo SP

64 Museu ao Céu Aberto da Tartaruga Marinha Ubatuba SP

65 Museu Arqueológico Balneário Camboriú SC

66 Museu Arqueológico ao Ar Livre no Costão do Santinho Florianópolis SC

67 Museu Botânico Doutor João Barbosa Rodrigues São Paulo SP

68 Museu Brasileiro da Escultura São Paulo SP

69 Museu Brasileiro do Futebol Belo Horizonte MG

70 Museu Caiçara Ubatuba SP

71 Museu Cais do Sertão Recife PE

72 Museu Casa de Santos Dumont Petrópolis RJ

73 Museu Catavento São Paulo SP

74 Museu da Caixa Econômica Federal São Paulo SP

75 Museu da Casa Brasileira São Paulo SP

76 Museu da Cerveja de Blumenau Blumenau SC

77 Museu da Cidade - Paço da Liberdade Manaus AM

78 Museu da Cidade de São Paulo - Monumento à Independência/Capela 

Imperial

São Paulo SP

79 Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos São Paulo SP

80 Museu da Cidade do Recife Recife PE

81 Museu da Cultura Cearense Fortaleza CE

82 Museu da FEPASA (Ferrovia Paulista S/A) Martinópolis SP

83 Museu da Fundação Memorial Padre Cícero Juazeiro do Norte CE

84 Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda Aracaju SE

85 Museu da Imagem e do Som São Paulo SP

86 Museu da Imigração São Paulo SP

87 Museu da Inconfidência Ouro Preto MG

88 Museu da Língua Portuguesa São Paulo SP

89 Museu da Pessoa (Instituto Museu da Pessoa.Net - Virtual - Misto) Não se aplica 
(2)

Na

90 Museu da Polícia Militar de Mato Grosso Coronel PM RR Ubaldo Monteiro 

da Silva

Cuiabá MT

91 Museu da República Rio de Janeiro RJ

92 Museu da Tartaruga Marinha Mata de São João BA

93 Museu da Vida Rio de Janeiro RJ

Município/UF
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APÊNDICE A - continuação 

 

 

Item Nome da Instituição Museológica

94 Museu da Vida Marinha Ubatuba SP

95 Museu das Minas e do Metal MM Gerdau Belo Horizonte MG

96 Museu das Missões São Miguel das Missões RS

97 Museu das Telecomunicações Oi Futuro (Instituto Telemar) Rio de Janeiro RJ

98 Museu de Antigas Máquinas Manuais de Costurar Toledo PR

99 Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo São Paulo SP

100 Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado São Paulo SP

101 Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo São Paulo SP

102 Museu de Arte Contemporânea de Niterói Niterói RJ

103 Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura)

Fortaleza CE

104 Museu de Arte da Pampulha (MAP) Belo Horizonte MG

105 Museu de Arte de Sâo Paulo Assis Chateaubriand (MASP) São Paulo SP

106 Museu de Arte do Rio (MAR) Rio de Janeiro RJ

107 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli Porto Alegre RS

108 Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba Caraguatatuba SP

109 Museu de Arte Moderna da Bahia Salvador BA

110 Museu de Arte Moderna de São Paulo São Paulo SP

111 Museu de Arte Sacra de São Paulo São Paulo SP

112 Museu de Arte Sacra de Uberaba Uberaba MG

113 Museu de Arte Sacra do Carmo / Paróquia Pilar Ouro Preto MG

114 Museu de Artes e Ofícios (MAO) Belo Horizonte MG

115 Museu de Biologia Professor Mello Leitão Santa Teresa ES

116 Museu de Cera Nossa Senhora Aparecida Aparecida SP

117 Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal 

de Ouro Preto

Ouro Preto MG

118 Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS Porto Alegre RS

119 Museu de Ciências Naturais - Fundação Jardim Zoológico de Brasília Brasília DF

120 Museu de Ciências Naturais do Parque Estadual de Dois Irmãos Recife PE

121 Museu de Ciências Naturais PUC Minas Belo Horizonte MG

122 Museu de Ciências Naturais Sylvio Ourique Fragoso Guarulhos SP

123 Museu de História Natural Capão da Imbuia Curitiba PR

124 Museu de História Natural de Campinas Campinas SP

125 Museu de História Natural e Centro de Educação Ambiental Gralha Azul Cascavel PR

126 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG Belo Horizonte MG

127 Museu de Sant'Ana Tiradentes MG

128 Museu de Taxidermia Balneário Camboriú SC

129 Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo São Paulo SP

130 Museu de Zoologia e Ornitologia José Hidasi Goiânia GO

131 Museu Dinâmico Interdisciplinar (Universidade Estadual de Maringá) Maringá PR

132 Museu do Amanhã Rio de Janeiro RJ

133 Museu do Artesanato Catarinense Balneário Camboriú SC

134 Museu do Café Santos SP

135 Museu do Café Francisco Schmidt Ribeirão Preto SP

136 Museu do Cangaço da Fundação Cultural Cabras de Lampião Serra Talhada PE

137 Museu do Futebol São Paulo SP

138 Museu do Gonzagão Exu PE

139 Museu do Instituto de Pesca Santos SP

140 Museu do Meio Ambiente Rio de Janeiro RJ

141 Museu do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas Salvador BA

142 Museu do Pescador Balneário Camboriú SC

Município/UF
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APÊNDICE A - continuação 

 

 

Item Nome da Instituição Museológica

143 Museu do Videogame Itinerante Não se aplica 
(3)

Na

144 Museu Egípcio e Rosacruz Curitiba PR

145 Museu Forte do Presépio Belém PA

146 Museu Frei Galvão Guaratinguetá SP

147 Museu Geológico da Bahia Salvador BA

148 Museu Geológico Valdemar Lefèvre São Paulo SP

149 Museu Histórico Abílio Barreto Belo Horizonte MG

150 Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss Londrina PR

151 Museu Histórico de Santa Catarina Florianópolis SC

152 Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana Rio de Janeiro RJ

153 Museu Histórico do Senado Federal Brasília DF

154 Museu Histórico Doutor Carlos dos Anjos Filho Cruzeiro do Oeste PR

155 Museu Histórico Municipal de Nova Petrópolis Nova Petrópolis RS

156 Museu Histórico Nacional Rio de Janeiro RJ

157 Museu Histórico Paulo Setúbal Tatuí SP

158 Museu Histórico Sorocabano Sorocaba SP

159 Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato Taubaté SP

160 Museu Imperial Petrópolis RJ

161 Museu Inimá de Paula Belo Horizonte MG

162 Museu Itinerante Ponto Universidade Federal de Minas Gerais Não se aplica 
(4)

MG

163 Museu Municipal de Arte (Muma) - Portão Cultural Curitiba PR

164 Museu Municipal de Marabá Marabá PA

165 Museu Municipal do Milho Antônio Sirena Xanxerê SC

166 Museu Nacional Rio de Janeiro RJ

167 Museu Nacional de Belas Artes Rio de Janeiro RJ

168 Museu Nacional do Calçado Novo Hamburgo RS

169 Museu Nacional Honestino Guimarães (Conjunto Cultural da República) Brasília DF

170 Museu Náutico da Bahia Salvador BA

171 Museu Naval Rio de Janeiro RJ

172 Museu Nossa Senhora Aparecida Aparecida SP

173 Museu Oceanográfico Balneário Camboriú SC

174 Museu Oscar Niemeyer (MON) Curitiba PR

175 Museu Paraense Emílio Goeldi Belém PA

176 Museu Pelé Santos SP

177 Museu TAM São Carlos SP

178 Museu Teatro Amazonas Manaus AM

179 Museu Vale Vila Velha ES

180 Museu Virtual do Transporte Urbano Não se aplica 
(2)

Na

181 Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho São Paulo SP

182 Paço do Frevo Recife PE

183 Palacete das Artes Rodin Bahia Salvador BA

184 Parque Dois Irmãos Recife PE

185 Parque Ecológico do Guarapiranga São Paulo SP

186 Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo Belo Horizonte MG

187 Parque Estadual da Serra da Tiririca Niterói RJ

188 Parque Estadual do Caracol Canela RS

189 Parque Estadual João Paulo II - Memorial de Imigração Polonesa no Brasil Curitiba PR

190 Parque Histórico de Carambeí Carambeí PR

191 Parque Nacional de São Joaquim Diversos  
(5)

SC

192 Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Barreirinhas MA

Município/UF



304 

APÊNDICE A - continuação 

 

 
 
(1) A Caravana da Ciência - Centro Ciências Itinerante - Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ e o 

Ciência Móvel - Vida e Saúde Para Todos são instituições móveis (em veículos automotivos) que 
percorrem diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

(2) O Museu da Pessoa (Instituto Museu da Pessoa.Net - Virtual - Misto) e o Museu Virtual do 
Transporte Urbano são museus virtuais, acessados através da Internet. 

(3) O Museu do Videogame Itinerante é um museu, conforme o próprio nome indica, itinerante, 
percorrendo diferentes municípios e estados brasileiros. 

(4) O Museu Itinerante Ponto Universidade Federal de Minas Gerais é uma instituição móvel (em 
veículo automotivo) que percorre diversos municípios do Estado de Minas Gerais. 

(5) O Parque Nacional de São Joaquim é uma instituição museológica que abrange distintos 
municípios no Estado de Santa Catarina. 

 
  

Item Nome da Instituição Museológica

193 Parque da Ciência Newton Freire Maia Pinhais PR

194 Parque Olhos D'Água Brasília DF

195 Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros Sorocaba SP

196 Pinacoteca de São Paulo São Paulo SP

197 Planetário de Brasília Brasília DF

198 Planetário Digital de Anápolis - Espaço de Astronomia e Ciências Afins Anápolis GO

199 Planetário Professor José Baptista Pereira Porto Alegre RS

200 Projeto Tamar - Oceanário de Aracaju Aracaju SE

201 Sala da Memória da Caixa Cultural Curitiba PR

202 Santander Cultural Porto Alegre RS

Município/UF
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APÊNDICE B – Relação em ordem alfabética das 15 instituições museológicas 

desconsideradas no presente estudo 

 

 
 
  

1 Parque Dois Irmãos Recife PE

2 Parque Ecológico do Guarapiranga São Paulo SP

3 Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo Belo Horizonte MG

4 Parque Estadual da Serra da Tiririca Niterói RJ

5 Parque Estadual do Caracol Canela RS

6 Parque Nacional de São Joaquim Diversos SC

7 Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Barreirinhas MA

8 Parque Olhos D'Água Brasília DF

9 Museu Arqueológico ao Ar Livre no Costão do Santinho Florianópolis SC

10 Museu da Pessoa (Instituto Museu da Pessoa.Net - Virtual - Misto) Não se aplica Na

11 Museu Virtual do Transporte Urbano Não se aplica Na

12 Museu do Videogame Itinerante Não se aplica Na

13 Caravana da Ciência - Centro Ciências Itinerante - Fundação 

CECIERJ/Consórcio CEDERJ

Não se aplica RJ

14 Ciência Móvel - Vida e Saúde Para Todos Não se aplica RJ

15 Museu Itinerante Ponto Universidade Federal de Minas Gerais Não se aplica MG

Unidades de Conservação da Natureza

Sítio Arqueológico ao Ar Livre

Insituições Virtuais

Museu Itinerante

Instituições Móveis (em veículos automotivos)

Município/UF

Município/UF

Município/UF

Município/UF

Município/UF
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APÊNDICE C – Relação em ordem alfabética das 187 instituições museológicas 

consideradas no presente estudo 

 

 
 

Item Nome da Instituição Museológica

1 Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo 

– Palácio Boa Vista

Campos de Jordão SP

2 Aquário de Ubatuba Ubatuba SP

3 Bosque da Ciência Manaus AM

4 Caixa Cultural Brasília Brasília DF

5 Caixa Cultural Fortaleza Fortaleza CE

6 Caixa Cultural Recife Recife PE

7 Caixa Cultural Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

8 Caixa Cultural Salvador Salvador BA

9 Casa das Rosas (Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura) São Paulo SP

10 Casa de José de Alencar Fortaleza CE

11 Casa do Baile Belo Horizonte MG

12 Casa dos Contos de Ouro Preto Ouro Preto MG

13 Centro Cultural Banco do Brasil - Brasília Brasília DF

14 Centro Cultural Banco do Brasil - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

15 Centro Cultural Banco do Brasil - São Paulo São Paulo SP

16 Centro Cultural Banco do Nordeste - Fortaleza Fortaleza CE

17 Centro Cultural Banco do Nordeste - Sousa Sousa PB

18 Centro Cultural Correios Rio de Janeiro RJ

19 Centro Cultural de São Francisco João Pessoa PB

20 Centro Cultural Jerusalém Rio de Janeiro RJ

21 Centro de Cultura Raul de Leoni Petrópolis RJ

22 Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual - Museu da 

Diversidade Sexual

São Paulo SP

23 Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo São Carlos SP

24 Centro de Memória da Medicina Belo Horizonte MG

25 Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina Chapecó SC

26 Centro de Pesquisas Museológicas Museu Sacaca Macapá AP

27 Ecomuseu de Itaipu Foz do Iguaçu PR

28 Espaço Ciência - Museu de Ciência Olinda PE

29 Espaço Cultural da Marinha Rio de Janeiro RJ

30 Espaço do Conhecimento UFMG Belo Horizonte MG

31 Espaço Lúcio Costa Brasília DF

32 Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes João Pessoa PB

33 Estação Pinacoteca São Paulo SP

34 Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim Governador Celso Ramos SC

35 Forte São João - Museu João Ramalho Bertioga SP

36 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri Nova Olinda CE

37 Fundação Iberê Camargo Porto Alegre RS

38 Fundação Museu Mariano Procópio Juiz de Fora MG

39 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro (Museu do 

Universo+Planetário)

Rio de Janeiro RJ

40 Instituto Butantan - Museu Biológico São Paulo SP

41 Instituto Butantan - Museu de Microbiologia São Paulo SP

42 Instituto Butantan - Museu Histórico São Paulo SP

43 Instituto Inhotim Brumadinho MG

44 Instituto Moreira Salles - Centro Cultural São Paulo SP

45 Instituto Moreira Salles - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

Município/UF
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APÊNDICE C - continuação 

 

 

Item Nome da Instituição Museológica

46 Instituto Ricardo Brennand Recife PE

47 Instituto Tomie Ohtake São Paulo SP

48 Jardim Botânico de Belo Horizonte Belo Horizonte MG

49 Jardim Botânico de São Paulo São Paulo SP

50 Jardim Botânico do Recife Recife PE

51 Jardim Botânico Municipal de Bauru Bauru SP

52 Memorial da Cervejaria Bohemia Petrópolis RJ

53 Memorial da Resistência de São Paulo São Paulo SP

54 Memorial das Conquistas Santos Futebol Clube Santos SP

55 Memorial Frei Damião Guarabira PB

56 Memorial Irmã Dulce Salvador BA

57 Memorial Minas Gerais Vale Belo Horizonte MG

58 Mundo a Vapor Canela RS

59 Museu Aberto da Tartaruga Marinha Florianópolis SC

60 Museu Aeroespacial Rio de Janeiro RJ

61 Museu Afro Brasil São Paulo SP

62 Museu ao Céu Aberto da Tartaruga Marinha Ubatuba SP

63 Museu Arqueológico Balneário Camboriú SC

64 Museu Botânico Doutor João Barbosa Rodrigues São Paulo SP

65 Museu Brasileiro da Escultura São Paulo SP

66 Museu Brasileiro do Futebol Belo Horizonte MG

67 Museu Caiçara Ubatuba SP

68 Museu Cais do Sertão Recife PE

69 Museu Casa de Santos Dumont Petrópolis RJ

70 Museu Catavento São Paulo SP

71 Museu da Caixa Econômica Federal São Paulo SP

72 Museu da Casa Brasileira São Paulo SP

73 Museu da Cerveja de Blumenau Blumenau SC

74 Museu da Cidade - Paço da Liberdade Manaus AM

75 Museu da Cidade de São Paulo - Monumento à Independência/Capela 

Imperial

São Paulo SP

76 Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos São Paulo SP

77 Museu da Cidade do Recife Recife PE

78 Museu da Cultura Cearense Fortaleza CE

79 Museu da FEPASA (Ferrovia Paulista S/A) Martinópolis SP

80 Museu da Fundação Memorial Padre Cícero Juazeiro do Norte CE

81 Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda Aracaju SE

82 Museu da Imagem e do Som São Paulo SP

83 Museu da Imigração São Paulo SP

84 Museu da Inconfidência Ouro Preto MG

85 Museu da Língua Portuguesa São Paulo SP

86 Museu da Polícia Militar de Mato Grosso Coronel PM RR Ubaldo Monteiro 

da Silva

Cuiabá MT

87 Museu da República Rio de Janeiro RJ

88 Museu da Tartaruga Marinha Mata de São João BA

89 Museu da Vida Rio de Janeiro RJ

90 Museu da Vida Marinha Ubatuba SP

91 Museu das Minas e do Metal MM Gerdau Belo Horizonte MG

92 Museu das Missões São Miguel das Missões RS

93 Museu das Telecomunicações Oi Futuro (Instituto Telemar) Rio de Janeiro RJ

94 Museu de Antigas Máquinas Manuais de Costurar Toledo PR

Município/UF
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APÊNDICE C - continuação 

 

 

Item Nome da Instituição Museológica

95 Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo São Paulo SP

96 Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado São Paulo SP

97 Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo São Paulo SP

98 Museu de Arte Contemporânea de Niterói Niterói RJ

99 Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura)

Fortaleza CE

100 Museu de Arte da Pampulha (MAP) Belo Horizonte MG

101 Museu de Arte de Sâo Paulo Assis Chateaubriand (MASP) São Paulo SP

102 Museu de Arte do Rio (MAR) Rio de Janeiro RJ

103 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli Porto Alegre RS

104 Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba Caraguatatuba SP

105 Museu de Arte Moderna da Bahia Salvador BA

106 Museu de Arte Moderna de São Paulo São Paulo SP

107 Museu de Arte Sacra de São Paulo São Paulo SP

108 Museu de Arte Sacra de Uberaba Uberaba MG

109 Museu de Arte Sacra do Carmo / Paróquia Pilar Ouro Preto MG

110 Museu de Artes e Ofícios (MAO) Belo Horizonte MG

111 Museu de Biologia Professor Mello Leitão Santa Teresa ES

112 Museu de Cera Nossa Senhora Aparecida Aparecida SP

113 Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal 

de Ouro Preto

Ouro Preto MG

114 Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS Porto Alegre RS

115 Museu de Ciências Naturais - Fundação Jardim Zoológico de Brasília Brasília DF

116 Museu de Ciências Naturais do Parque Estadual de Dois Irmãos Recife PE

117 Museu de Ciências Naturais PUC Minas Belo Horizonte MG

118 Museu de Ciências Naturais Sylvio Ourique Fragoso Guarulhos SP

119 Museu de História Natural Capão da Imbuia Curitiba PR

120 Museu de História Natural de Campinas Campinas SP

121 Museu de História Natural e Centro de Educação Ambiental Gralha Azul Cascavel PR

122 Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG Belo Horizonte MG

123 Museu de Sant'Ana Tiradentes MG

124 Museu de Taxidermia Balneário Camboriú SC

125 Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo São Paulo SP

126 Museu de Zoologia e Ornitologia José Hidasi Goiânia GO

127 Museu Dinâmico Interdisciplinar (Universidade Estadual de Maringá) Maringá PR

128 Museu do Amanhã Rio de Janeiro RJ

129 Museu do Artesanato Catarinense Balneário Camboriú SC

130 Museu do Café Santos SP

131 Museu do Café Francisco Schmidt Ribeirão Preto SP

132 Museu do Cangaço da Fundação Cultural Cabras de Lampião Serra Talhada PE

133 Museu do Futebol São Paulo SP

134 Museu do Gonzagão Exu PE

135 Museu do Instituto de Pesca Santos SP

136 Museu do Meio Ambiente Rio de Janeiro RJ

137 Museu do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas Salvador BA

138 Museu do Pescador Balneário Camboriú SC

139 Museu Egípcio e Rosacruz Curitiba PR

140 Museu Forte do Presépio Belém PA

141 Museu Frei Galvão Guaratinguetá SP

142 Museu Geológico da Bahia Salvador BA

143 Museu Geológico Valdemar Lefèvre São Paulo SP

Município/UF
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APÊNDICE C - continuação 

 

 
 
  

Item Nome da Instituição Museológica

144 Museu Histórico Abílio Barreto Belo Horizonte MG

145 Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss Londrina PR

146 Museu Histórico de Santa Catarina Florianópolis SC

147 Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana Rio de Janeiro RJ

148 Museu Histórico do Senado Federal Brasília DF

149 Museu Histórico Doutor Carlos dos Anjos Filho Cruzeiro do Oeste PR

150 Museu Histórico Municipal de Nova Petrópolis Nova Petrópolis RS

151 Museu Histórico Nacional Rio de Janeiro RJ

152 Museu Histórico Paulo Setúbal Tatuí SP

153 Museu Histórico Sorocabano Sorocaba SP

154 Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato Taubaté SP

155 Museu Imperial Petrópolis RJ

156 Museu Inimá de Paula Belo Horizonte MG

157 Museu Municipal de Arte (Muma) - Portão Cultural Curitiba PR

158 Museu Municipal de Marabá Marabá PA

159 Museu Municipal do Milho Antônio Sirena Xanxerê SC

160 Museu Nacional Rio de Janeiro RJ

161 Museu Nacional de Belas Artes Rio de Janeiro RJ

162 Museu Nacional do Calçado Novo Hamburgo RS

163 Museu Nacional Honestino Guimarães (Conjunto Cultural da República) Brasília DF

164 Museu Náutico da Bahia Salvador BA

165 Museu Naval Rio de Janeiro RJ

166 Museu Nossa Senhora Aparecida Aparecida SP

167 Museu Oceanográfico Balneário Camboriú SC

168 Museu Oscar Niemeyer (MON) Curitiba PR

169 Museu Paraense Emílio Goeldi Belém PA

170 Museu Pelé Santos SP

171 Museu TAM São Carlos SP

172 Museu Teatro Amazonas Manaus AM

173 Museu Vale Vila Velha ES

174 Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho São Paulo SP

175 Paço do Frevo Recife PE

176 Palacete das Artes Rodin Bahia Salvador BA

177 Parque Estadual João Paulo II - Memorial de Imigração Polonesa no Brasil Curitiba PR

178 Parque Histórico de Carambeí Carambeí PR

179 Parque da Ciência Newton Freire Maia Pinhais PR

180 Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros Sorocaba SP

181 Pinacoteca de São Paulo São Paulo SP

182 Planetário de Brasília Brasília DF

183 Planetário Digital de Anápolis - Espaço de Astronomia e Ciências Afins Anápolis GO

184 Planetário Professor José Baptista Pereira Porto Alegre RS

185 Projeto Tamar - Oceanário de Aracaju Aracaju SE

186 Sala da Memória da Caixa Cultural Curitiba PR

187 Santander Cultural Porto Alegre RS

Município/UF
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APÊNDICE D – Relação em ordem alfabética das 44 instituições museológicas 

na lista das 100 mais visitadas entre 2014 e 2018, com acervo próprio, 

implantadas após 1990, em sedes reutilizadas e tombadas individualmente 

 

 
 

Item Nome da Instituição Museológica

1 Casa do Baile Belo Horizonte MG

2 Centro Cultural de São Francisco João Pessoa PB

3 Estação Pinacoteca São Paulo SP

4 Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim Governador Celso Ramos SC

5 Forte São João - Museu João Ramalho Bertioga SP

6 Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri Nova Olinda CE

7 Instituto Moreira Salles - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

8 Memorial da Resistência de São Paulo São Paulo SP

9 Memorial Minas Gerais Vale Belo Horizonte MG

10 Museu Afro Brasil São Paulo SP

11 Museu Brasileiro do Futebol Belo Horizonte MG

12 Museu Catavento São Paulo SP

13 Museu da Cidade - Paço da Liberdade Manaus AM

14 Museu da Cidade de São Paulo - Monumento à Independência/Capela 

Imperial

São Paulo SP

15 Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos São Paulo SP

16 Museu da FEPASA (Ferrovia Paulista S/A) Martinópolis SP

17 Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda Aracaju SE

18 Museu da Imigração São Paulo SP

19 Museu da Inconfidência Ouro Preto MG

20 Museu da Língua Portuguesa São Paulo SP

21 Museu da Vida Rio de Janeiro RJ

22 Museu das Minas e do Metal MM Gerdau Belo Horizonte MG

23 Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo São Paulo SP

24 Museu de Arte da Pampulha (MAP) Belo Horizonte MG

25 Museu de Arte do Rio (MAR) Rio de Janeiro RJ

26 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli Porto Alegre RS

27 Museu de Arte Sacra do Carmo / Paróquia Pilar Ouro Preto MG

28 Museu de Artes e Ofícios (MAO) Belo Horizonte MG

29 Museu do Café Santos SP

30 Museu do Futebol São Paulo SP

31 Museu do Instituto de Pesca Santos SP

32 Museu Forte do Presépio Belém PA

33 Museu Histórico Abílio Barreto Belo Horizonte MG

34 Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana Rio de Janeiro RJ

35 Museu Histórico do Senado Federal Brasília DF

36 Museu Inimá de Paula Belo Horizonte MG

37 Museu Municipal de Arte (Muma) - Portão Cultural Curitiba PR

38 Museu Náutico da Bahia Salvador BA

39 Museu Pelé Santos SP

40 Museu Teatro Amazonas Manaus AM

41 Museu Vale Vila Velha ES

42 Paço do Frevo Recife PE

43 Palacete das Artes Rodin Bahia Salvador BA

44 Pinacoteca de São Paulo São Paulo SP

Município/UF
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APÊNDICE E – Relação em ordem alfabética das 23 instituições analisadas 

 

 
 
 
  

Item Nome da Instituição Museológica

1 Casa do Baile Belo Horizonte MG

2 Estação Pinacoteca São Paulo SP

3 Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim Governador Celso Ramos SC

4 Instituto Moreira Salles - Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ

5 Memorial da Resistência de São Paulo São Paulo SP

6 Memorial Minas Gerais Vale Belo Horizonte MG

7 Museu Afro Brasil São Paulo SP

8 Museu Catavento São Paulo SP

9 Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos São Paulo SP

10 Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda Aracaju SE

11 Museu da Imigração São Paulo SP

12 Museu da Vida Rio de Janeiro RJ

13 Museu das Minas e do Metal MM Gerdau Belo Horizonte MG

14 Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo São Paulo SP

15 Museu de Arte da Pampulha (MAP) Belo Horizonte MG

16 Museu de Arte do Rio (MAR) Rio de Janeiro RJ

17 Museu de Artes e Ofícios (MAO) Belo Horizonte MG

18 Museu do Futebol São Paulo SP

19 Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana Rio de Janeiro RJ

20 Museu Náutico da Bahia Salvador BA

21 Paço do Frevo Recife PE

22 Palacete das Artes Rodin Bahia Salvador BA

23 Pinacoteca de São Paulo São Paulo SP

Município/UF
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APÊNDICE F – Fichas individuais das 23 instituições analisadas 

 

 
  

Nome: Casa do Baile (Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e do Design)

Localização: Belo Horizonte/MG

Foto:

Veronica Fernandes

09/05/2019

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, n. 751, Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP 

31365-450

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/casadobaile

Telefone: (31) 3277-7443

E-mail geral: cb.fmc@pbh.gov.br

Pessoas de contato: Cássio Campos - Coordenador

Natureza jurídica: Pública (Municipal)

Propriedade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Ano de criação: 2002 (Portaria)

Gestão: Fundação Municipal de Cultura / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Diretor (a): Cássio Campos - Coordenador

Tipo de acervo: Artes, arquitetura e linguística

Funcionamento: Terça a domingo: das 9h às 18h

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Fundação Municipal de Cultura / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Visitantes em 2014: 59.875

Visitantes em 2015: 62.597

Visitantes em 2016: 82.098

Visitantes em 2017: 101.123

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1942-1943

Nome: Casa do Baile

Propriedade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Projeto: Oscar Niemeyer

Tipologia de uso: Comercial

Uso original: Restaurante dançante (1943-48)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 01
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APÊNDICE F - continuação 
 

  

Nome: Casa do Baile (Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e do Design)

Localização: Belo Horizonte/MG

Usos posteriores: Desocupada (1948-50); sede do Club de Regatas da Pampulha (1950-51); 

alugado para eventos particulares como baile de debutantes (1951-54); sem 

destinação oficial (1954-71); restaurante dançante (1971-76); ocupação por 

moradores de rua (1976-83); obras (1983-86); anexo do Museu de Arte da 

Pampulha (1986-1989); restaurante (1990-1996); novamente anexo do Museu 

de Arte da Pampulha (1997); Espaço Cultural Casa do Baile, destinado a tratar 

dos temas relacionados à Arquitetura, Urbanismo e Design (1998); obras 

(1999-2002); Centro de Referência em Urbanismo e Arquitetura e Design 

(2002 aos dias atuais)

Proteção legal: No âmbito federal, integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Pampulha, tombado através do processo n. 1341-T-94, sendo inscrito no Livro 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico sob o n. 115, no Livro de Belas Artes 

sob o n. 609, e no Livro Histórico sob o n. 545, e, 15/12/1997. No âmbito 

estadual, integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, 

tombado pelo Decreto nº. 23.646 de 26-06-1984 e inscrito no Livro de Tombo 

nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; no Livro de Tombo 

nº. II, do Tombo de Belas Artes; no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, 

das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos 

e no Livro de Tombo nº. IV, do Tombo das Artes Aplicadas. No âmbito 

municipal, o "Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências" foi tombado 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município/CDPCM-BH em 

2003 (processo administrativo nº 01118070.99.04). O Conjunto Moderno da 

Pampulha foi ainda reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

Unesco, em 15/07/2016.

Área do terreno: 3.195m2

Área construída: 650 m2

Sem data. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH/Assessoria de 

Comunicação do Município. Disponível em: http://www.museuvirtualbrasil.com.br/museu_ 

pampulha/modules/news3/article.php?storyid=16

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                continuação FICHA 01
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APÊNDICE F - continuação 
 

  

Nome: Casa do Baile (Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e do Design)

Localização: Belo Horizonte/MG

Junho de 1983. Reprodução Estado de Minas. Fonte: material recebido via meio 

eletrônico da Casa do Baile, em 25/05/2019.

Fonte: MACEDO, Danilo Matoso. As obras de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. 

Disponível em: https://revistamdc.files.wordpress.com/2008/12/mdc02-txt05.pdf

Inauguração: 12/12/2002

Projeto arquitetônico: Álvaro Hardy, Mariza Machado Coelho e Oscar Niemeyer

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: 650m2 (sem alteração)

Projeto museográfico: -

Outros projetos: Instalações e Paisagismo: ARQ Planejamento e Projetos.

Período de projeto: 1999-2002

Execução da obra: -

Período de obra: 2002

Iniciativa: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Patrocínio: -

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Adaptação
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APÊNDICE F - continuação 
 

 
  

Nome: Casa do Baile (Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e do Design)

Localização: Belo Horizonte/MG

Data da visita: Preenchimento da ficha:

09/05/2019 26/05/2019

Fontes de pesquisa

http://portal.iphan.gov.br/ans/

Observações

Em 2012/2013, houve um novo projeto para a Casa do Baile, projetada pela Horizontes Arquitetura e 

Urbanismo. Conforme o site deles: "Projeto de reforma da Casa do Baile adaptação dos banheiros 

públicos para acessibilidade universal, restauração completa de todas as janelas, fachadas e 

materiais nobres de revestimento. Projeto prevê ainda uma proposta conceitual para criação de 

jardim aquático/espelho d´água para integração da Casa do Baile com a Lagoa da Pampulha. 

Projetos desenvolvidos:  Estudo de viabilidade, Arquitetura, estrutura de concreto, hidrossanitário, 

elétrico, impermeabilização, planilha de quantitativos, planilha de orçamento, topografia, sondagem, 

aprovação no patrimônio, compatibilização de projetos e coordenação de projetos. Área: 2.370,00m². 

Projeto: Horizontes Arquitetura e Urbanismo (Gabriel Velloso da Rocha Pereira, Luiz Felipe de Farias 

e Marcelo Palhares Santiago). Cliente: Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura de Belo 

Horizonte". (http://horizontesarquitetura.com.br/casa-do-baile-restauracao, acesso em 26/05/2019)

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/pampulha-

modern-ensemble/#c1570775

https://www.archdaily.com.br/br/778481/olhares-sobre-a-casa-do-baile

http://pbhativos.com.br/arquivos/03-CONCESSOES-E-PPPS/03.6%20-

%20PMI%20E%20MIP/PMI%20PAMPULHA/Editais%20e%20Anexos/01.3.%20Anexo%20III%20-

%20Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Complexo%20da%20Pampulha.pdf

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/12/31/interna_gerais,270000/casa-do-baile-exemplar-

da-arquitetura-niemeyer-na-pampulha-completa-70-anos-em-2012.shtml

https://www.fag.edu.br/upload/ecci/anais/5b8d89e2b7d87.pdf

https://revistamdc.files.wordpress.com/2008/12/mdc02-txt05.pdf

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/FMC_dossie_conjunto_moderno_%20da_pampulha

.pdf

https://sei.iphan.gov.br

http://belohorizonte.mg.gov.br/atrativos/roteiros/marcos-da-modernidade/casa-do-baile

http://www.museuvirtualbrasil.com.br/museu_pampulha/modules/news3/article.php?storyid=16

Material recebido por e-mail da Coordenação do museu em 29/05/2019, contendo fotografias antigas 

e documentos diversos.

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/casadobaile

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                continuação FICHA 01



316 

APÊNDICE F - continuação 
 

 
  

Nome: Estação Pinacoteca

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

09/10/2019

Endereço: Largo General Osório, n. 66, Santa Efigênia, São Paulo/SP, CEP 01213-010

Site: http://pinacoteca.org.br/

Telefone: (11) 3335-4990

E-mail geral: pinacotecasp@pinacoteca.org.br

Pessoas de contato: -

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Ano de criação: 2004 (Decreto Estadual n. 48.461, de 21/01/2004)

Gestão: Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC (Organização Social)

Diretor (a): Jochen Volz

Tipo de acervo: Artes, arquitetura e linguística

Funcionamento: Quarta a segunda: das 10h às 17:30h

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: 62.573

Visitantes em 2016: não consta no FVA 2016

Visitantes em 2017: 406.215

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1910-1914

Nome: Armazém Central e escritórios administrativos da Estrada de Ferro 

Sorocabana; Edifício do antigo DEOPS

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Projeto: Francisco de Paula Ramos de Azevedo

Tipologia de uso: Comercial

Uso original: Armazém central e escritórios administrativos da Estrada de Ferro Sorocabana
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Nome: Estação Pinacoteca

Localização: São Paulo/SP

Usos posteriores: Secretaria de Segurança Pública, Departamento Estadual de Ordem Política e 

Social de São Paulo (Deops/SP), em parte do térreo, entre os anos 1942 e 

1983; Decon – Delegacia do Consumidor de 1983 a 1998; parcialmente 

abandonado nas décadas de 1980-90; em setembro de 2002 foi inaugurado 

como Museu do Imaginário do Povo Brasileiro e Memorial da Liberdade, 

idealizado por Emanuel Araújo e contratado pelo Governo do Estado; em 2003 

já se falava em mudar para outro tipo de museu.

Proteção legal: Tombamento individual pelo estado (Condephaat), processo n. 38685/99, 

Resolução de Tombamento n. 28 de 08/07/1999, inscrito no Livro do Tombo 

Histórico sob o n. 327, p. 82 e 83, em 09/03/2000. Tombamento individual pelo 

município (Conpresp), resolução n. 44/1992.

Área do terreno: -

Área construída: c. 7.500 m2

Fachada principal da Estação Sorocabana. Acervo Ramos de Azevedo. Crédito: 

Biblioteca FAUUSP – s/d. Fonte: LO TURCO, Ivanise; RIGHI, Roberto. Exemplo de 

reconversão arquitetônica: da estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo 

Brasileiro - 1914 a 2002. In: Pós - revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, dez. 2004. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.

Planta do pavimento térreo do projeto original – Arquivo do Condephaat. Crédito: Ivanise 

Lo Turco, 2002. Fonte: LO TURCO, Ivanise; RIGHI, Roberto. Exemplo de reconversão 

arquitetônica: da estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo Brasileiro - 1914 a 

2002. In: Pós - revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, dez. 2004. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.
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Nome: Estação Pinacoteca

Localização: São Paulo/SP

Legenda: "Largo General Osório em 1915 após a construção do monumental prédio da 

Estrada de Ferro Sorocabana, onde alguns anos depois viria a se instalar o Deops/SP. 

Foto: Autor desconhecido. Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo." 

Disponível em: http://memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=banco 

dedados&idlugar=112&mn=59#

Legenda: "Os antigos depósitos e a velha estação da Estrada de Ferro Sorocabana, no 

Largo General Osório, ao fundo o pátio de manobras e à direita o Jardim da Luz em 1953. 

Foto: Sebastião de Assis Ferreira. Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São 

Paulo." Disponível em: http://memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c 

=bancodedados&idlugar=112&mn=59#

Legenda: "Delegacia de Estrangeiros, no interior do edifício do Deops/SP, 1957. Fonte: 

Arquivo Público do Estado de São Paulo." Disponível em: http://memorialda 

resistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=bancodedados&idlugar=112&mn=59#

Iconografia:
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Nome: Estação Pinacoteca

Localização: São Paulo/SP

Inauguração: 05/07/2002

Projeto arquitetônico: Haron Cohen

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: -

Projeto museográfico: Emanuel Araújo e Expomus (para o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro)

Outros projetos: Acústica: Passeri Acústica e Arquitetura. Consultoria de restauro: Júlio Moraes 

Conservação e Restauro

Período de projeto: 1999-2001

Execução da obra: Construtora Triunfo Ltda  e Spenco Engenharia e Construção Ltda.

Período de obra: 1998-2002

Iniciativa: Governo do Estado de São Paulo

Patrocínio: Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Banespa / Instituto 

Latino Americano

Planta do térreo do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro. Crédito: Arquiteto Haron 

Cohen. Fonte: LO TURCO, Ivanise; RIGHI, Roberto. Exemplo de reconversão 

arquitetônica: da estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo Brasileiro - 1914 a 

2002. In: Pós - revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, dez. 2004. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.

Planta do primeiro andar do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro. Crédito: Arquiteto 

Haron Cohen. Fonte: LO TURCO, Ivanise; RIGHI, Roberto. Exemplo de reconversão 

arquitetônica: da estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo Brasileiro - 1914 a 

2002. In: Pós - revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, dez. 2004. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.
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Nome: Estação Pinacoteca

Localização: São Paulo/SP

Planta do terceiro andar. Crédito: Arquiteto Haron Cohen. Fonte: LO TURCO, Ivanise; 

RIGHI, Roberto. Exemplo de reconversão arquitetônica: da estação Sorocabana ao 

Museu do Imaginário do Povo Brasileiro - 1914 a 2002. In: Pós - revista do Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, 

dez. 2004. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.

Planta do quinto andar. Crédito: Arquiteto Haron Cohen. Fonte: LO TURCO, Ivanise; 

RIGHI, Roberto. Exemplo de reconversão arquitetônica: da estação Sorocabana ao 

Museu do Imaginário do Povo Brasileiro - 1914 a 2002. In: Pós - revista do Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, 

dez. 2004. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.
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Peças gráficas:

http://pinacoteca.org.br/

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/edificio-do-antigo-dops-atual-estacao-pinacoteca/

http://www.forumpermanente.org/instituicoes/em_desenv/pina_esp/hist_estpina

http://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/cultura-museu-do-imaginario-do-povo-brasileiro-e-aberto-ao-

publico/

Fontes de pesquisa

http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=entrevistados&identrevistado=214

&identrevista=175&mn=56

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,promotor-acusa-estado-de-danificar-antigo-dops-imp-

,976411

http://memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=bancodedados&idlugar=112&mn=59

Processo no ministério público (em word)

http://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/predio-do-dops-transforma-se-em-museu-do-imaginario/

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,museu-do-imaginario-so-fica-pronto-no-fim-do-

ano,20020703p7445

Revista Pós / FAUUSP, n. 16, 2004, p. 114-130 (http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389)

https://books.google.com.br/books?id=N7ntuiYGlCQC&pg=PA141&lpg=PA141&dq=museu+do+imagin

%C3%A1rio+povo+brasileiro+esta%C3%A7%C3%A3o+pinacoteca&source=bl&ots=fbfdLhOUkg&sig=

ACfU3U3sHHrGxO-M9TkQoTAXHK_-_wtMCQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiMuv2f9sbm 

AhWVJ7kGHcbzBKgQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=museu%20do%20imagin%C3%A1rio%20

povo%20brasileiro%20esta%C3%A7%C3%A3o%20pinacoteca&f=false
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Nome: Estação Pinacoteca

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

09/10/2019 15/12/2019; 19/12/2019; 21/12/2019

Fontes de pesquisa (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                continuação FICHA 02

https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u25270.shtml

Observações

https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u30345.shtml

O Governo do Estado começou a fazer o projeto para implantar a Universidade Livre de Música, em 

1999, no âmbito das demais ações de revitalização de edificações culturais na Luz (Pólo Luz). 

Depois, antes de concluir as obras, já alterou o projeto para ser o Museu do Imaginário do Povo 

Brasileiro e o Memorial do Cárcere (ou da Liberdade), com concepção de Emanuel Araújo. Pelos 

registros encontrados, foi inaugurado somente o Memorial da Liberdade, na área do térreo, ficando o 

restante subutilizado. Em 2004, a própria Secretaria extinguiu o tal museu e repassou para extensão 

da Pinacoteca, no mesmo decreto. O Memorial da Resistência foi uma mudança de nome do 

Memorial da Liberdade.

A existência do Museu do Imaginário foi revogada no mesmo decreto que criou a Estação 

Pinacoteca.

MACHIESKI, Elisangela da Silva; COSTA, Elton Laurindo da. Um caixote, um cravo, emoções e 

sugestões: estudo de público por meio dos Livros de Visitas do Memorial da Resistência, São Paulo.

https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/7/94.pdf

https://www.encontrabomretiro.com.br/bom-retiro/biblioteca-walter-wey-na-estacao-pinacoteca-no-

bom-retiro.shtml

https://viradadaconsciencia.com.br/cultura/roda-de-conversa-na-biblioteca-walter-wey-os-museus-e-

seus-acervos-sao-como-grios-2/
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Nome: Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim

Localização: Governador Celso Ramos/SC

Foto:

Veronica Fernandes

20/02/2018

Endereço: Ilha de Anhatomirim, Governador Celso Ramos/SC, CEP  88.053-306

Site: http://www.fortalezas.ufsc.br/fortalezasanhatomirim/

Telefone: (48) 3721-8302

E-mail geral: fortalezas@contato.ufsc.br

Pessoas de contato: Roberto Tonera

Natureza jurídica: Pública (Federal)

Propriedade: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Ano de criação: 1984 (abertura à visitação pública); 1992

Gestão: Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina - Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), desde 1979

Diretor (a): Geisa Pereira Garcia - Coordenadora

Tipo de acervo: História (hoje lá está basicamente o acervo histórico arquitetônico)

Funcionamento: Aberta todos os dias. Alta temporada (de 25 de dezembro até o primeiro 

domingo após o Carnaval): das 9h às 18h30. Baixa temporada (da primeira 

segunda-feira após o Carnaval até 24 de dezembro): das 9h às 17h.

Ingresso: Inteira: R$ 8,00 (R$10,00 se incluir a Fortaleza de Santo Antônio). Meia-

entrada: R$ 4,00 (R$5,00 se incluir a Fortaleza de Santo Antônio). Isenção 

para pessoas acima de 60 anos, crianças até 5 anos e estudantes de escolas 

públicas. No primeiro domingo do mês, no período de março a novembro, a 

taxa de visitação é gratuita nas três fortalezas.

Mantenedor: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: 91.326

Visitantes em 2017: não consta no FVA 2017

Visitantes em 2018: 101.405

Ano de construção: 1739-1744

Nome: Fortaleza de Santa Cruz

Propriedade: União (Marinha)

Projeto: Engenheiro militar José Custódio de Sá e Faria (projeto); Brigadeiro José da 

Silva Paes (idealizador)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 03

Dados institucionais

Sede
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Nome: Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim

Localização: Governador Celso Ramos/SC

Tipologia de uso: Fortificação militar

Uso original: Defesa militar

Usos posteriores: Desativada da função militar em 1937; reativada entre 1939 e 1945, por 

ocasião da Segunda Guerra Mundial, e novamente desativada ao fim do 

conflito; por conta do farolete existente na ilha, houve presença de vigilância da 

Marinha até o final da década de 1960, quando foi então abandonada; 

permaneceu sem uso até 1984, quando, após a UFSC assumir sua gestão 

(1979) e após o processo de restauração de parte de suas edificações 

(iniciado ainda na década de 1970), foi aberta à visitação pública.

Proteção legal: Tombada individualmente pelo IPHAN, processo n. 0155-T-38, inscrita no Livro 

de Belas Artes sob o n. 098 e no Livro Histórico sob o n. 056, em 24/05/1938.

Área do terreno: 38.598,00 m2 (intramuros)

Área construída: 3.259,12 m2 (11 edificações)

Plano da Fortaleza e Ilha de Anhatomirim, no século XVIII. Disponível em: 

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1

Casa do Comandante em estado de arruinamento, em 1980. Disponível em: 

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1

Iconografia:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 03

Sede (continuação)
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Nome: Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim

Localização: Governador Celso Ramos/SC

Iconografia:

Reconstrução da Casa do Comandante, em intervenção entre 1982 e 1983. Disponível 

em: http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1

Casa do Comandante após a intervenção, em 1984. Disponível em: 

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1

Inauguração: 1984 (abertura ao público) a 1990 (últimas restaurações)

Projeto arquitetônico: Os projetos foram desenvolvidos por diferentes profissionais, não tendo sido 

todos identificados e relacionados às diferentes edificações. Encontramos 

registro de participação da ARESTA – Arquitetura e Restauro (Cyro Corrêa 

Lyra, Key Imaguire Júnior) e de Roberto Tonera (a partir de 1989, arquiteto da 

UFSC).

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: 3.259,12 m2 (11 edificações)

Projeto museográfico: -

Outros projetos: -

Período de projeto: 1974 - 1990 (projetos distintos e em diferentes momentos)

Adaptação

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 03

Sede (continuação)
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Nome: Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim

Localização: Governador Celso Ramos/SC

Execução da obra: ARESTA – Arquitetura e Restauro

Período de obra: 1979-1990

Iniciativa: Armando Gonzaga - Departamento Autônomo de Turismo do Estado de Santa 

Catarina (DEATUR), IPHAN e UFSC

Patrocínio: IPHAN

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas dos projetos de restauração

http://www.encontro2016.historiaoral.org.br/resources/anais/13/1461792026_ARQUIVO_13ENHO-

PedroM.Pereira.pdf

Observações

Material fornecido para a Superintendência do Iphan em Santa Catarina, em 22/01/2018, para a 

empresa Domo Arquitetura, Engenharia e Pojetos Culturais Ltda., da qual a autora é sócia, para 

subsidiar o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, de restauração e complementares para a 

fortaleza.

Após o período de abandono da década de 1960, em meados da década de 1970, o IPHAN realizou 

as primeiras intervenções de recuperação das edificações da ilha (Quartel da Tropa, guaritas do 

contraforte, Portada e Usina de Eletricidade). Esse processo se intensificou entre 1979 (quando a 

UFSC assumiu a gestão da Fortaleza) e 1984 (ano da abertura da fortaleza ao público), sendo 

realizadas novas obras no conjunto (Casa do Comandante, áreas do contraforte, Paiol da Pólvora e 

Novo Paiol da Pólvora). Entre 1988 e 1990, no âmbito do projeto "Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina - 250 anos na História Brasileira", os últimos edifícios foram restaurados (Armazém da 

Praia, Nova Casa do Comandante e Casa da Farinha). Tais intervenções não foram executadas 

tendo como objetivo adaptar as edificações ao uso museológico - a intenção era recuperar o 

patrimônio, mas sem usos definidos para todos os edifícios. O primeiro uso visualizado foi como um 

centro de pesquisa e trabalho, somente depois se incorporou o uso museológico. A estação 

Radiotelegráfica passou por uma segunda restauração em 2003, e o Novo Paiol da Pólvora foi objeto 

de uma recuperação estrutural em 2006.

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1

Fontes de pesquisa

http://www.fortalezas.ufsc.br/fortalezasanhatomirim/

http://portal.iphan.gov.br/ans/

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 03
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Nome: Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim

Localização: Governador Celso Ramos/SC

Data da visita: Preenchimento da ficha:

20/02/2018 07/12/2019; 09/07/2020

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 03

Observações (continuação)

O uso museológico hoje está centrado na visitação do patrimônio arquitetônico apenas nas áreas 

externas, uma vez que, internamente, as edificações não se encontram em bom estado de 

conservação. Em 2015, o IPHAN/SC contratou o Estúdio Eduardo Barra e Hermano Freitas para 

elaborar projetos de urbanização e paisagismo para as áreas externas da Fortaleza, prevendo, 

inclusive, a implantação de um plano inclinado, para conferir acessibilidade à parte superior da ilha, 

onde estão localizadas grande parte das edificações do conjunto. Em 2017, contratou a Equipe B 

Arquitetura, Design e Multimídia para elaborar o Projeto Expográfico para as três ilhas que compõem 

o sistema defensivo de Santa Catarina (Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa). Em 2018, contratou a 

Domo Arquitetura, Engenharia e Projetos Culturais para elaborar os projetos de arquitetura e 

disciplinas complementares para as edificações que compõem o conjunto, prevendo na Casa do 

Comandante a instalação de salas expositivas e espaços administrativos do museu; no Paiol da 

Pólvora, no Novo Paiol da Pólvora, na antiga Cozinha e na Usina de Eletricidade outros espaços 

expositivos; no Quartel da Tropa salas multiuso e um restaurante; no Armazém da Praia uma 

lanchonete; na Casa de Farinha uma lanchonete e loja de souvenires; na Estação Radiotelegráfica 

alojamentos; além da manutenção da Bilheteria e construção de duas novas edificações para 

sanitários. Até a finalização do projeto, não havia sido determinado uso para a Nova Casa do 

Comandante. Até junho de 2020, não havia sido lançada a licitação para execução das obras.
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Nome: Instituto Moreira Salles

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Foto:

Veronica Fernandes

29/11/2019

Endereço: R. Marquês de São Vicente, n. 476, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22451-040

Site: https://ims.com.br/unidade/rio-de-janeiro/

Telefone: (21) 3284-7400

E-mail geral: imsrj@ims.com.br

Pessoas de contato: Arquiteto Luís; Jovita (fotografia.ims@ims.com.br)

Natureza jurídica: Privada

Propriedade: Instituto Moreira Salles

Ano de criação: 1987 (Instituto de Artes Moreira Salles); 1991 (mudança para o nome atual)

Gestão: Própria

Diretor (a): Flávio Pinheiro (Marcelo Araújo a partir de abr/2020)

Tipo de acervo: Artes, arquitetura e linguística

Funcionamento: Terça a domingo e feriados: das 11h às 20h

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Família Moreira Salles (Unibanco incialmente)

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: 150.884

Visitantes em 2017: 119.187

Visitantes em 2018: 154.000

Ano de construção: 1948-1950 (passou a morar lá em 1951)

Nome: Antiga residência de Walther Moreira Salles e família

Propriedade: Instituto Moreira Salles (por doação da família)

Projeto: Olavo Redig de Campos (arquitetura); Roberto Burle Marx (paisagismo)

Tipologia de uso: Residencial

Uso original: Residência de Walther Moreira Salles e família (até 1980)

Usos posteriores: Sem uso (1980-1995); 1995 - início das obras para implantar o museu.

Proteção legal: Tombamendo individual municipal, através do Decreto n. 26.712, de 11/07/06, 

publicado no D.O. Rio de 12/07/06.

Área do terreno: 11.000 m2

Área construída: c. 2.200 m2

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 04

Dados institucionais

Sede
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Nome: Instituto Moreira Salles

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Plantas baixas da antiga residência. Disponível em: 

https://casasbrasileiras.wordpress.com/2011/09/01/casa-moreira-salles/

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 04

Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Instituto Moreira Salles

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Iconografia:

Vista da casa a partir da área da piscina (c. 1954). Fonte: Site IMS. Disponível em: 

https://ims.com.br/unidade/rio-de-janeiro/

Vista interna da casa (c. 1954). Fonte: Site IMS. Disponível em: 

https://ims.com.br/unidade/rio-de-janeiro/

Inauguração: 01/10/1999

Projeto arquitetônico: Maria Luiza Dutra e Walter Arruda de Menezes

Site do projetista: http://www.mld.arq.br/

Prêmios: -

Área construída final: -

Projeto museográfico: Varia conforme a exposição, apesar de ter arquiteto do IMS acompanhando

Outros projetos: Mobiliário, luminotecnia e sinalização: Maria Luiza Dutra e Walter A. de Menezes

Período de projeto: 1995-1996

Execução da obra: não identificado

Período de obra: 1996-1999

Iniciativa: Família Moreira Salles

Patrocínio: Leis de Incentivo Fiscal do Ministério da Cultura e a própria instituição, que 

tinha o Unibanco como mantenedor

Sede (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 04
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Nome: Instituto Moreira Salles

Localização: Rio de Janeiro/RJ

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Planta baixa esquemática do Instituto. Disponível em: 

http://somfuriaetecno.blogspot.com/2009/05/perola-escondida-da-gavea_24.html

Data da visita: Preenchimento da ficha:

29/11/2019 25 e 26/12/2019

https://ims.com.br/unidade/rio-de-janeiro/

https://www.app.arq.br/geraldo-de-barros

http://somfuriaetecno.blogspot.com/2009/05/perola-escondida-da-gavea_24.html

Observações

https://ims.com.br/2019/09/25/ims-rio-casa-e-jardim-sobre-a-casa-da-gavea/

https://blogdoims.com.br/casa-walther-moreira-salles-por-guilherme-wisnik/

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.104/84

http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Maria_dutra.pdf

http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/86/a-mais-luxuosa-das-casas-modernas-24228-1.aspx

https://casasbrasileiras.wordpress.com/2011/09/01/casa-moreira-salles/

http://museubrasil.org/pt/museu/instituto-moreira-salles-ims-rio

RODRIGUES, Felipe de Souza Silva. Aurelio Martinez Flores: a produção do arquiteto mexicano no 

Brasil (1960-2015). 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018.

Fontes de pesquisa

Adaptação (continuação)
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Peças gráficas:

Em 2000, inauguração da Reserva Técnica Fotográfica (RTF), com projeto de Aurelio Martinez 

Flores; em 2002, inauguração da Reserva Técnica de Música (RTM); em 2008, inauguração da 

Reserva Técnica de Acervos (RTA).
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Nome: Memorial da Resistência de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

09/10/2019

Endereço: Largo General Osório, n. 66, térreo, Santa Efigênia, São Paulo/SP, CEP 

01213-010

Site: http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/

Telefone: (11) 3335-4990

E-mail geral: faleconosco@memorialdaresistenciasp.org.br

Pessoas de contato: -

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Ano de criação: 2002 (Decreto Estadual n. 46.900, de 05/07/2002)

Gestão: Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC (Organização Social)

Diretor (a): Jochen Volz

Tipo de acervo: História

Funcionamento: Quarta a segunda: das 10h às 17:30h

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: 77.284

Visitantes em 2015: 71.570

Visitantes em 2016: 71.278

Visitantes em 2017: não consta no FVA 2017

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1910-1914

Nome: Armazém Central e escritórios administrativos da Estrada de Ferro 

Sorocabana; Edifício do antigo DEOPS

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Projeto: Francisco de Paula Ramos de Azevedo

Tipologia de uso: Comercial

Uso original: Armazém central e escritórios administrativos da Estrada de Ferro Sorocabana

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 05

Dados institucionais
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Nome: Memorial da Resistência de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Usos posteriores: Secretaria de Segurança Pública, Departamento Estadual de Ordem Política e 

Social de São Paulo (Deops/SP), em parte do térreo, entre os anos 1942 e 

1983; Decon – Delegacia do Consumidor de 1983 a 1998; parcialmente 

abandonado nas décadas de 1980-90; em setembro de 2002 foi inaugurado 

como Museu do Imaginário do Povo Brasileiro e Memorial da Liberdade, 

idealizado por Emanuel Araújo e contratado pelo Governo do Estado; em 2003 

já se falava em mudar para outro tipo de museu.

Proteção legal: Tombamento individual pelo estado (Condephaat), processo n. 38685/99, 

Resolução de Tombamento n. 28 de 08/07/1999, inscrito no Livro do Tombo 

Histórico sob o n. 327, p. 82 e 83, em 09/03/2000. Tombamento individual pelo 

município (Conpresp), resolução n. 44/1992.

Área do terreno: -

Área construída: c. 7.500 m2

Fachada principal da Estação Sorocabana. Acervo Ramos de Azevedo. Crédito: 

Biblioteca FAUUSP – s/d. Fonte: LO TURCO, Ivanise; RIGHI, Roberto. Exemplo de 

reconversão arquitetônica: da estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo 

Brasileiro - 1914 a 2002. In: Pós - revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, dez. 2004. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.

Planta do pavimento térreo do projeto original – Arquivo do Condephaat. Crédito: Ivanise 

Lo Turco, 2002. Fonte: LO TURCO, Ivanise; RIGHI, Roberto. Exemplo de reconversão 

arquitetônica: da estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo Brasileiro - 1914 a 

2002. In: Pós - revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

FAUUSP, São Paulo, n. 16, p. 114-130, dez. 2004. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389/47011.

Iconografia:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 05
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Nome: Memorial da Resistência de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Legenda: "Delegacia de Estrangeiros, no interior do edifício do Deops/SP, 1957. Fonte: 

Arquivo Público do Estado de São Paulo." Disponível em: http://memorialda 

resistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=bancodedados&idlugar=112&mn=59#

Inauguração: 05/07/2002 (versão atual 24/01/2009)

Projeto arquitetônico: Haron Cohen

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: c. 7.500 m2 (toda a edificação)

Projeto museográfico: Emanuel Araújo e Expomus (para o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro)

Outros projetos: Acústica: Passeri Acústica e Arquitetura. Consultoria de restauro: Júlio Moraes 

Conservação e Restauro

Período de projeto: 1999-2001

Execução da obra: Construtora Triunfo Ltda  e Spenco Engenharia e Construção Ltda.

Período de obra: 1998-2002

Iniciativa: Governo do Estado de São Paulo

Patrocínio: Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Banespa / Instituto 

Latino Americano

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Sede (continuação)

Iconografia:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 05

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/edificio-do-antigo-dops-atual-estacao-pinacoteca/

http://www.forumpermanente.org/instituicoes/em_desenv/pina_esp/hist_estpina

http://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/cultura-museu-do-imaginario-do-povo-brasileiro-e-aberto-ao-

publico/

http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=entrevistados&identrevistado=214

&identrevista=175&mn=56

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,promotor-acusa-estado-de-danificar-antigo-dops-imp-

,976411

Processo no ministério público (em word)

Adaptação

Fontes de pesquisa

http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/

http://pinacoteca.org.br/
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Nome: Memorial da Resistência de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

09/10/2019 15/12/2019; 19/12/2019; 21/12/2019

MACHIESKI, Elisangela da Silva; COSTA, Elton Laurindo da. Um caixote, um cravo, emoções e 

sugestões: estudo de público por meio dos Livros de Visitas do Memorial da Resistência, São Paulo.

http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/uploads/r/arquivo-publico-do-estado-de-s-ao-

paulo/1/4/14586/Delegacias_Especializadas_de_Ordem_Pol__tica_e_Social_SP_.jpg

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 05

Fontes de pesquisa (continuação)

O Governo do Estado começou a fazer o projeto para implantar a Universidade Livre de Música, em 

1999, no âmbito das demais ações de revitalização de edificações culturais na Luz (Pólo Luz). 

Depois, antes de concluir as obras, já alterou o projeto para ser o Museu do Imaginário do Povo 

Brasileiro e o Memorial do Cárcere (ou da Liberdade), com concepção de Emanuel Araújo. Pelos 

registros encontrados, foi inaugurado somente o Memorial da Liberdade, na área do térreo, ficando o 

restante subutilizado. Em 2004, a própria Secretaria extinguiu o tal museu e repassou para extensão 

da Pinacoteca, no mesmo decreto. O Memorial da Resistência foi uma mudança de nome do 

Memorial da Liberdade.

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-inaugura-memorial-da-

liberdade,20020703p7444

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,museu-do-imaginario-so-fica-pronto-no-fim-do-

ano,20020703p7445

Revista Pós / FAUUSP, n. 16, 2004, p. 114-130 (http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43389)

https://books.google.com.br/books?id=N7ntuiYGlCQC&pg=PA141&lpg=PA141&dq=museu+do+imagin

%C3%A1rio+povo+brasileiro+esta%C3%A7%C3%A3o+pinacoteca&source=bl&ots=fbfdLhOUkg&sig=

ACfU3U3sHHrGxO-M9TkQoTAXHK_-_wtMCQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiMuv2f9sbm 

AhWVJ7kGHcbzBKgQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=museu%20do%20imagin%C3%A1rio%20

povo%20brasileiro%20esta%C3%A7%C3%A3o%20pinacoteca&f=false

https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u30345.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u25270.shtml

Observações

https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/7/94.pdf

http://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/predio-do-dops-transforma-se-em-museu-do-imaginario/
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Foto:

Veronica Fernandes

08/05/2019

Endereço: Praça da Liberdade, n. 640, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30140-010

Site: http://memorialvale.com.br/

Telefone: (31) 3308-4000

E-mail geral: memorial@memorialvale.com

Pessoas de contato: Wesley Vilarinho - Museólogo (conversei pessoalmente); Pamela Gorga - 

Educativo (conversei pessoalmente); Charles Souza - Educativo (31.3308-

4008; 31.99755-7669; charles.souza@memorialvale.com); Maristella Medeiros 

de Paula - Comunicação (31.3308-4012; 

maristella.medeiros@memorialvale.com)

Natureza jurídica: Privada

Propriedade: Vale S.A.

Ano de criação: 2010

Gestão: Fundação Vale

Diretor (a): Wagner Tameirão (Gestor)

Tipo de acervo: História (praticamente não possui acervo físico, a exceção são as peças do 

Vale do Jequitinhonha e as reproduções de fotos de Sebastião Salgado).

Funcionamento: Terças, quartas, sextas e sábados: das 10h às 18h. Quintas: das 10h às 22h. 

Domingos: das 10h às 16h.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Vale S.A.

Visitantes em 2014: 138.870

Visitantes em 2015: 134.399

Visitantes em 2016: 155.419

Visitantes em 2017: 127.629

Visitantes em 2018: 122.699

Ano de construção: 1895-1897

Nome: Secretaria da Fazenda

Propriedade: Governo do Estado de Minas Gerais

Projeto: José de Magalhães (engenheiro)

Tipologia de uso: Institucional

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 06

Dados institucionais

Sede
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Uso original: Secretaria da Fazenda ou Finanças (Estado)

Usos posteriores: Não identificado

Proteção legal: Integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Liberdade, 

tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) 

através do Decreto nº. 18.531, de 02 de junho de 1977, inscrito no Livro de 

Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; no Livro de 

Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo 

Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou 

Bibliográficos. É mencionada individualmente, ressaltando-se a proteção do 

interior da edificação.

Área do terreno: -

Área construída: -

Projeto das secretarias. Fonte: Guia dos Bens Tombados de Minas Gerais, vol. 1.

Secretaria da Fazenda, na década de 1910. Disponível em: 

https://bhnostalgia.blogspot.com/search?q=liberdade

Vista aérea em 1934. Fonte: Guia dos Bens Tombados de Minas Gerais, vol. 1.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 06

Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Inauguração: 30/11/2010

Projeto arquitetônico: Estúdio Arquitetura (Eduardo França); Tetro Arquitetura (Carlos Maia, Débora 

Mendes, Humberto Hermeto, Igor Macedo); Flávio Grillo (restauro)

Site do projetista: http://www.estudioarquitetura.com; http://tetro.com.br

Prêmios: -

Área construída final: 6.300 m
2

Projeto museográfico: Gringo Cardia

Outros projetos: Peter Gasper (luminotecnia); Sandra Botrel (climatização); Segurança 

Engenharia (prevenção e combate a incêndio); Ivan Maia (estrutura); Pleno 

Engenharia (instalações elétricas e hidrossanitárias)

Período de projeto: 2008-2009

Execução da obra: -

Período de obra: 2010

Iniciativa: Governo do Estado de Minas Gerais

Patrocínio: Vale S. A.

Planta baixa do nível +14.00, da proposta vencedora do concurso do IAB, prevendo a 

implantação da sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no imóvel. Disponível em: 

http://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/05.054/2494 ?page=3

Corte transversal BB da proposta vencedora do concurso do IAB, prevendo a implantação 

da sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no imóvel. Disponível em: 

http://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/05.054/2494?page=3

Peças gráficas:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 06

Adaptação
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Planta baixa do subsolo, nova versão já prevendo o uso como Memorial. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-estudio-arquitetura-

mais-tetro-arquitetura

Planta baixa do térreo, nova versão já prevendo o uso como Memorial. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-estudio-arquitetura-

mais-tetro-arquitetura

Peças gráficas:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 06

Adaptação (continuação)
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Planta baixa do 1o andar, nova versão já prevendo o uso como Memorial. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-estudio-arquitetura-

mais-tetro-arquitetura

Planta baixa do 2o andar, nova versão já prevendo o uso como Memorial. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-estudio-arquitetura-

mais-tetro-arquitetura

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 06

Adaptação (continuação)

Peças gráficas:
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Corte perspectivado, nova versão já prevendo o uso como Memorial. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-estudio-arquitetura-

mais-tetro-arquitetura

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 06

Adaptação (continuação)

http://www.conhecendomuseus.com.br/temporada-3/

Revista aU, Janeiro/2012_nº 214

FARIA, Juliana Prestes Ribeiro de. A Musealização da Arquitetura Histórica no Circuito Cultural 

Praça da Liberdade em Belo Horizonte. In: Seminário Nacional do Centro de Memória, 8, 2016, 

Campinas/SP. [Anais]. Campinas/SP: Unicamp, 26 a 28 jul. 2016. Disponível em: 

https://www.cmu.unicamp.br/viiiseminario/anais-eletronicos/j-m-3/index.html

http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/214/memorial-minas-gerais-construcao-do-seculo-19-e-

modernizada-com-244668-1.aspx

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.080/282

https://gringocardia.com.br

Fontes de pesquisa

http://memorialvale.com.br

https://bhnostalgia.blogspot.com/search?q=liberdade

https://culturalizabh.com.br/index.php/2018/06/08/role-fotografico-memorial-minas-gerais-vale/

https://www.archdaily.com.br/br/01-25155/memorial-minas-gerais-estudio-arquitetura-mais-tetro-

arquitetura

https://www.otempo.com.br/cidades/inaugurado-na-pra%C3%A7a-da-liberdade-o-memorial-minas-

gerais-vale-1.460087

http://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/05.054/2494?page=3

http://www.estudioarquitetura.com/#projeto-31

http://tetro.com.br/?portfolio=memorial-minas-gerais-vale
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Nome: Memorial Minas Gerais Vale

Localização: Belo Horizonte/MG

Data da visita: Preenchimento da ficha:

08/05/2019 27/05/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 06

A Praça da Liberdade era o antigo centro cívico da cidade, abrigando as instalações administrativas 

do Governo do Estado. Com a construção e transferência desses órgãos públicos estaduais para a 

Cidade Administrativa (Centro Administrativo Tancredo Neves), em 2010, o Estado empreendeu o 

projeto do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Este projeto foi um movimento para tornar a praça 

uma área de cultura e lazer, com implantação de diversas instituições culturais, no modelo de gestão 

compartilhada do Estado com entidades privadas, as OSCIPs (modelo que na época era uma 

novidade). Buscava-se, assim, empresas de porte, que pudessem arcar com o investimento para dar 

visibilidade a sua marca. Havia a intenção de recuperar o patrimônio cultural que o poder público não 

tinha recursos financeiros para restaurar; dar amplo acesso público às edificações; mas também 

reforçar o turismo cultural não só para a população local, mas em grande medida para o público 

externo. "Por meio do ambicioso projeto tencionava-se inserir Minas Gerais na rota turística 

internacional, aproveitando-se do fato que o Brasil foi e seria sede de grandes eventos esportivos 

como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e Olimpíadas de 2016." (FARIA, 2016, p. 9)

Observações

De acordo com FARIA (2016, p. 14): "Na contramão deste caso, tendo em vista que o programa 

arquitetônico supera a capacidade do edifício, há de se citar a proposta inicial de adaptação da 

antiga secretaria de estado da fazenda para a implantação do “Espaço Cultural Vale do Rio Doce” e 

da sede da OSMG - Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais. A escolha da solução projetual 

foi realizada através de um concurso público promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 

de Minas Gerais. E o vencedor foi um grupo de arquitetos cuja proposta previa a demolição de 

praticamente todo o interior do edifício para a construção de um grande auditório e de salas de 

música. Segundo Myriam Bahia Lopes (2006), tal intervenção era justificava pelo fato de que parte 

dos espaços da edificação eram apenas acréscimos espúrios das primeiras décadas do século XX, 

que segundo os arquitetos, não eram originais do projeto de José de Magalhães, e por assim ser 

deveriam ser demolidas. (...) Diante desta situação, o Circuito Cultural propôs outro uso para o 

edifício, mas o projeto ainda seria de autoria dos mesmos arquitetos e a empresa que teria a 

concessão do edifício continuava sendo a Vale do Rio Doce. O então, Memorial de Minas Gerais, 

nascia em outubro de 2008, apesar de toda a contestação empreendida. No último embate ocorrido 

antes da aprovação do projeto, foram indicadas pelos pareceristas uma outra listagem de 

inconsistências que não justificavam o aceite do mesmo, que apesar de já estar na sexta versão, 

amenizava pouco a mutilação da edificação tombada (CDPCM-BH, 2008). Mesmo com a alteração 

de uso, os problemas continuavam, justificados em grande parte pelo conceito do equipamento que 

fora elaborado pela Secretaria de Estado de Cultura, sendo que o anteprojeto museográfico havia 

sido o referencial para o desenvolvimento do projeto arquitetônico da edificação."
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Nome: Museu Afro Brasil

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

08/10/2019

Endereço: AV. Pedro Álvares Cabral, Parque Ibirapuera, Portão 10, São Paulo/SP, CEP 

04094-050

Site: http://www.museuafrobrasil.org.br/

Telefone: (11) 3320-8900

E-mail geral: agendamento@museuafrobrasil.org.br

Pessoas de contato: Renato - Conservador (renato.felix@museuafrobrasil.org.br; 11.94876-7607)

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Ano de criação: 2004

Gestão: Associação Museu Afro Brasil - Organização Social de Cultura

Diretor (a): Emanoel Araújo

Tipo de acervo: Artes, arquitetura e linguística

Funcionamento: Terça a domingo: das 10h às 17h (permanência até às 18h)

Ingresso: Inteira: R$ 15,00. Meia-entrada: R$ 7,50. Isenções diversas. Gratuito para 

todos aos sábados.

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: 209.097

Visitantes em 2015: 181.745

Visitantes em 2016: 159.655

Visitantes em 2017: 162.690

Visitantes em 2018: 171.449

Ano de construção: 1953

Nome: Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega (Palácio das Nações)

Propriedade: Prefeitura Municipal de São Paulo

Projeto: Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa, Zenon Lotufo e Kneese de Melo (projeto do 

Parque do Ibirapuera como um todo)

Tipologia de uso: Institucional

Uso original: Exposições; Bienal Internacional de São Paulo

Usos posteriores: Prefeitura Municipal de São Paulo; Pinacoteca do Estado

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 07

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu Afro Brasil

Localização: São Paulo/SP

Proteção legal: Tombamento do "Conjunto das edificações projetadas pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer para o Parque do Ibirapuera" pelo IPHAN: processo 1429-T-98. 

Tombamento individual no Parque Ibirapuera no âmbito estadual pelo 

Condephaat: processo n. 25767/87, resolução de tombamento n. 1 de 

25/01/1992. Tombamento municipal em sítio do Parque do Ibirapuera pelo 

Conpresp: resolução n. 06, de 1997.

Área do terreno: -

Área construída: 10.747,40 m2

Vista aérea do Pavilhão, em 1954. Foto: Vasclo Agência Fotográfica. Disponível em: 

http://www.bienal.org.br/post/1089

Vista interna por ocasião da 2a Bienal (dez. 1953 a fev. 1954). Disponível em: 

http://www.bienal.org.br/post/1089

Vista interna por ocasião da 2a Bienal (dez. 1953 a fev. 1954). Disponível em: 

http://www.bienal.org.br/post/1089

Iconografia:

Sede (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 07
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Nome: Museu Afro Brasil

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento térreo na 2a Bienal (dez. 1953 a fev. 1954). Disponível em: 

http://www.bienal.org.br/post/1089

Planta baixa do pavimento superior na 2a Bienal (dez. 1953 a fev. 1954). Disponível em: 

http://www.bienal.org.br/post/1089

Inauguração: 23/10/2004

Projeto arquitetônico: Marcelo Ferraz, Francisco Fanucci e Cícero Ferraz Cruz

Site do projetista: http://brasilarquitetura.com

Prêmios: -

Área construída final: 10.747,40 m2

Projeto museográfico: Emanoel Araújo

Outros projetos: -

Período de projeto: -

Execução da obra: -

Período de obra: -

Iniciativa: Emanoel Araújo

Patrocínio: Petrobrás e Ministério da Cultura através da Lei Rouanet

Sede (continuação)

Iconografia:

Adaptação

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 07
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Nome: Museu Afro Brasil

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento térreo do projeto de adaptação ao Museu Afro Brasil. Fonte: 

Brasil Arquitetura. Disponível em: http://brasilarquitetura.com

Planta baixa do pavimento superior do projeto de adaptação ao Museu Afro Brasil. Fonte: 

Brasil Arquitetura. Disponível em: http://brasilarquitetura.com

Data da visita: Preenchimento da ficha:

08/10/2019 14/12/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 07

Adaptação (continuação)

Peças gráficas:

Nas esquadrias da fachada, no térreo, foram mais recentemente adicionadas chapas metálicas na 

base, no lugar do vidro, pois o pessoal andando de skate (apesar de proibido) acabava quebrando.

Fontes de pesquisa

http://www.museuafrobrasil.org.br/

http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/136/heranca-restaurada-22197-1.aspx

https://www.archdaily.com.br/br/898302/classicos-da-arquitetura-as-arquiteturas-do-parque-

ibirapuera-oscar-niemeyer

https://ventura-memriasdoventura.blogspot.com/2019/08/65-anos-da-inauguracao-do-parque-

do.html?m=1

Observações

http://www.bienal.org.br/post/1089

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2006/4760/47601/decreto-n-47601-2006-

dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-

localizado-no-parque-ibirapuera

http://brasilarquitetura.com
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Nome: Museu Catavento

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

10/10/2019

Endereço: Av. Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II, Brás, São Paulo/SP, CEP 03.003-060

Site: www.cataventocultural.org.br

Telefone: (11) 3315-0051

E-mail geral: faleconosco@cataventocultural.org.br

Pessoas de contato: crmc@cataventocultural.org.br

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Ano de criação: 2007 (Decreto Estadual n. 51729, de 03/04/07)

Gestão: Catavento Cultural e Educacional (OS)

Diretor (a): Sebastião Alberto de Lima

Tipo de acervo: Ciências

Funcionamento: Terça a domingo: das 9h às 17h

Ingresso: Inteira: R$ 10,00. Meia-entrada: R$ 5,00. Isenções diversas.

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: 506.348

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: não consta no FVA 2016

Visitantes em 2017: 560.697

Visitantes em 2018: 632.486

Ano de construção: 1911-1924

Nome: Palácio das Indústrias (rebatizado como Palácio 9 de Julho, em 1947)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Projeto: Escritório Ramos de Azevedo (Projetado por Domiziano Rossi com a 

colaboração dos arquitetos Ramos de Azevedo e Ricardo Severo)

Tipologia de uso: Institucional

Uso original: Palácio de exposições agrícolas, industriais e comerciais, além de atelier de 

escultores.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 08
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Nome: Museu Catavento

Localização: São Paulo/SP

Usos posteriores: Repartições do Departamento Estadual do Trabalho (década de 1930); 

Assembléia Constituinte do Estado, depois Assembleia Legislativa (1947-1968); 

Secretaria de Segurança Pública (déc. 1970); repartições publicas diversas, 

como delegacia, Corpo de Bombeiros, divisão de policia, necrotério, entre 

outros; sede da Prefeitura Municipal de São Paulo (1991-2004).

Proteção legal: Tombado individualmente pelo estado (Condephaat), processo n. 20867/79, 

Resolução de Tombamento n. 29 de 07/05/1982, inscrito no Livro do Tombo 

Histórico sob o n. 191, p. 45, em 24/06/1982. Tombado individualmente pelo 

município (Conpresp), resolução n. 05/1991.

Área do terreno: -

Área construída: c. 8.000 m2

Palácio das Indústrias em postal colorido, nos anos 1920-30. Disponível em: 

http://www.saopauloinfoco.com.br/palacio-das-industrias/

Legenda: "Estandes no Palácio das Indústrias durante a I Exposição de Automobilismo." 

Déc. 1920. Disponível em: http://www.saopauloinfoco.com.br/palacio-das-industrias/
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Nome: Museu Catavento

Localização: São Paulo/SP

Palácio das Indústrias após intervenção projetada por Lina Bo Bardi, na década de 1990. 

Foto: Nelson Kon. Disponível em: http://www.nelsonkon.com.br/palacio-das-industrias/

Palácio das Indústrias após intervenção projetada por Lina Bo Bardi, na década de 1990. 

Foto: Nelson Kon. Disponível em: http://www.nelsonkon.com.br/palacio-das-industrias/

Palácio das Indústrias após intervenção projetada por Lina Bo Bardi, na década de 1990. 

Foto: Nelson Kon. Disponível em: http://www.nelsonkon.com.br/palacio-das-industrias/
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Nome: Museu Catavento

Localização: São Paulo/SP

Palácio das Indústrias após intervenção projetada por Lina Bo Bardi, na década de 1990. 

Foto: Nelson Kon. Disponível em: http://www.nelsonkon.com.br/palacio-das-industrias/

Inauguração: 26/03/2009

Projeto arquitetônico: Não identificado

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: c. 8.000 m2

Projeto museográfico: Ricardo Pisanelli (arquiteto, identificado como um dos autores)

Outros projetos: -

Período de projeto: -

Execução da obra: -

Período de obra: 2007-2009

Iniciativa: Governo do Estado de São Paulo (Secretarias de Cultura e de Educação)

Patrocínio: Governo do Estado de São Paulo

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Planta baixa em perspectiva do subsolo, com localização das áreas disponíveis para 

visitação do público. Disponível em: www.cataventocultural.org.br

Peças gráficas:
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Nome: Museu Catavento

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa em perspectiva do térreo, com localização das áreas disponíveis para 

visitação do público. Disponível em: www.cataventocultural.org.br

Planta baixa em perspectiva do pavimento superior, com localização das áreas 

disponíveis para visitação do público. Disponível em: www.cataventocultural.org.br

Peças gráficas:

PISANELLI, Ricardo. O papel da arquitetura nos museus de ciência: reflexões sobre a experiência no 

museu de ciências Catavento Cultural. 2018. Disponível em: http://www.cataventocultural.org.br/ 

noticias/o-papel-da-arquitetura-nos-museus-de-ci%C3%AAncia#:~:text=O%20artigo%20%E2% 

80%9CO%20Papel%20da,din%C3%A2mica%20dos%20museus%20de%20ci%C3%AAncias

Foi realizado um contato presencial no dia 10/10/2019, sendo preenchido um formulário para 

solicitação de informações. Posteriormente, em 15/12/2019, foi tentado contato novamente via e-mail. 

Não tivemos retorno de nenhum dos contatos.

http://www.prodam.sp.gov.br/pal_ind/pl4.htm

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 08

Adaptação (continuação)

Fontes de pesquisa

www.cataventocultural.org.br

http://www.cataventocultural.org.br/noticias/museu-catavento-participa-da-jornada-do-

patrim%C3%B4nio-2018

http://www.saopauloinfoco.com.br/palacio-das-industrias/

www.condephaat.sp.gov.br

http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/upload/memorial/bancodedados/13189090289002

0230_FICHA_PALACIO_INDUSTRIAS_2017.pdf
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Nome: Museu Catavento

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

10/10/2019 12/10/2019; 15/12/2019

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1058875-5605,00-

SP+GANHA+MUSEU+DE+CIENCIA+INTERATIVO+VOLTADO+AO+PUBLICO+JOVEM.html

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 08

Fontes de pesquisa (continuação)

O borboletário no claustro data de 2011; as salas expositivas do subsolo foram implantadas entre 

2012 e 2014.

O edifício foi restaurado com projeto de Lina Bo Bardi, adaptando-o ao funcionamento da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, na década de 1990.

PISANELLI: "O Palácio abrigou exposições agroindustriais, automobilísticas e artísticas até a metade 

do século XX, após esse período o edifício foi utilizado para outros programas, passando a ser 

utilizado como sede da assembleia legislativa, e com o passar dos anos passou a abrigar uma serie 

de repartições publicas como delegacia da mulher, corpo de bombeiros, divisão de policia, 

necrotério, entre outros. Nesse período foram construídas muitas adaptações que descaracterizaram 

sua arquitetura, até que no ano de 82 o edifício foi tombado e iniciou-se um grande projeto para 

viabilizar o uso do Palácio como sede da prefeitura. Para isso, foi realizada uma grande obra de 

restauro que devolveu ao prédio suas características arquitetônicas originais. O projeto da arquiteta 

Lina Bo Bardi, incluiu além do restauro, as adaptações de rampas, uma grande cinta de amarração 

de concreto em todo seu perímetro e reforços estruturais que viabilizaram o uso de toda área do 

porão do Palácio. Também estava prevista a construção de um edifício anexo que não chegou a ser 

executado."

http://www.nelsonkon.com.br/palacio-das-industrias/

Observações

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEBk00YkrZsJ:https://brasil.estadao.com.br

/noticias/geral,governo-de-sao-paulo-retoma-palacio-das-industrias,20070201p15735+&cd=1&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br

https://www.youtube.com/watch?v=ZrPhT4GoASo

https://vejasp.abril.com.br/atracao/do-macaco-ao-homem-catavento/
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Nome: Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

11/10/2019

Endereço: Rua Roberto Simonsen, n. 136, Sé, São Paulo/SP, CEP 01017-020

Site: http://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/sobre-mcsp/solar-da-marquesa-

de-santos/

Telefone: (11) 3105-6118; 3241-1081

E-mail geral: museudacidade@prefeitura.sp.gov.br

Pessoas de contato: -

Natureza jurídica: Pública (Municipal)

Propriedade: Prefeitura Municipal de São Paulo

Ano de criação: 1992

Gestão: Departamento dos Museus Municipais / Prefeitura Municipal de São Paulo

Diretor (a): Marcos Cartum

Tipo de acervo: Histórico

Funcionamento: Terça a domingo: das 9h às 17h

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Prefeitura Municipal de São Paulo

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: 152.819 (quantitativo de todas as unidades do Museu da Cidade)

Visitantes em 2017: 67.712

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: Século XVIII

Nome: Solar da Marquesa de Santos; Palacete do Carmo

Propriedade: Prefeitura Municipal de São Paulo

Projeto: -

Tipologia de uso: Residencial

Uso original: Residência

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 09

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos

Localização: São Paulo/SP

Usos posteriores: O primeiro registro concreto de sua existência é o recebimento do imóvel pelo 

Brigadeiro José Pinto de Moraes Leme, em 1802, como pagamento de dívidas - 

 o imóvel, portanto, já existia nessa data. "O solar foi adquirido da herdeira do 

brigadeiro Joaquim José Pinto de Morais Leme pela marquesa de Santos, em 

1834, após o rompimento de ruas relações com D. Pedro I. Em 1880, a Mitra 

adquiriu-o e transformou-o em sede do Palácio Episcopal. Em 17/11/1909, 

suas dependências passaram a pertencer à “The San Paulo Gas Company” até 

ser desapropriado pela Prefeitura Municipal." Fonte: Condephaat. A 

desapropriação foi por volta de 1967. Desde 1968, já se ventilava a ideia de 

implantar um museu no imóvel. Há notícias de implantação de um museu em 

1972, mas sem confirmação se foi concretizado. No ano de 1975, tornou-se 

sede da Secretaria Municipal de Cultura e do recém criado Departamento do 

Patrimônio Histórico (DPH). Em 1987, há registro de funcionar lá a reserva 

técnica da Divisão de Iconografia e Museus e a Seção de Fotografias da 

Cidade. Só em 1993, o Museu da Cidade foi oficialmente criado, sendo 

determinado que sua sede seria no Solar.

Proteção legal: Tombamento individual pelo estado (Condephaat), processo n. 07852/69, 

Resolução de Tombamento n. 14 de 14/06/1971, inscrito no Livro do Tombo 

Histórico sob o n. 345, p. 57, p. 3, 24/06/1971. Tombamento individual pelo 

município (Conpresp), resolução n. 05/1991.

Área do terreno: -

Área construída: c. 3.250 m2

Disponível em: http://condephaat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/07852-1969-F.jpg

Inauguração: 1991

Projeto arquitetônico: Cássia Magaldi e Leila Regina Diegoli

Site do projetista: -

Prêmios: Melhor projeto e obra de Restauração Solar da Marquesa de Santos SP, 

Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de São Paulo.

Iconografia:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 09

Sede (continuação)
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Nome: Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos

Localização: São Paulo/SP

Área construída final: c. 3.250 m2

Projeto museográfico: -

Outros projetos: Consultoria de restauro: Júlio Moraes Conservação e Restauro

Período de projeto: -

Execução da obra: -

Período de obra: -

Iniciativa: Prefeitura Municipal de São Paulo

Patrocínio: -

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Planta de locaização. Disponível em: http://www.museudacidade.prefeitura. 

sp.gov.br/sobre-mcsp/solar-da-marquesa-de-santos/

Planta baixa do pavimento térreo. Disponível em: http://www.museudacidade.prefeitura. 

sp.gov.br/sobre-mcsp/solar-da-marquesa-de-santos/
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Peças gráficas:
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Nome: Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento superior. Disponível em: http://www.museudacidade. 

prefeitura.sp.gov.br/sobre-mcsp/solar-da-marquesa-de-santos/

Corte longitudinal. Disponível em: http://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/sobre-

mcsp/solar-da-marquesa-de-santos/
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Peças gráficas:

Fontes de pesquisa

http://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/sobre-mcsp/solar-da-marquesa-de-santos/

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/solar-da-marquesa-de-santos/

https://viagemeturismo.abril.com.br/destinos/solar-da-marquesa-de-santos-reabre-para-visitacao-

neste-sabado-19/

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/solar-marquesa-de-santos-museu-da-cidade-

de-sao-paulo/

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/noticias/?p=21509

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=120708

https://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/024.pdf

MAGALHÃES, Solange Maria Fustinoni. Educação Patrimonial através da compreensão da 

Arquitetura de museus na cidade de São Paulo. 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2006.
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Nome: Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos

Localização: São Paulo/SP

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 09

Fontes de pesquisa (continuação)

"Como Palácio Episcopal, a casa sofreria alterações na distribuição interna dos cômodos: uma 

capela interna e uma cripta sob o altar-mor, da qual não restam vestígios. Além disso, no soalho 

foram implantados mosaicos de tábuas finas de jacarandá e a pintura das paredes, feita por ordem 

da Marquesa, foi recoberta com cenas bíblicas, porque os motivos anteriores foram considerados 

obscenos. Pontos de luz pendentes no forro por arandelas douradas davam o toque final. Segundo 

Carlos Lemos, essa reforma perdurou por muitos anos. Os padres tiveram problemas com a parede 

de taipa, contígua ao sobrado da direita. Os vizinhos, herdeiros do Dr. Manoel Chaves, venderam em 

1899, uma nesga do terreno de 0,28m por 9m de comprimento para que se fizesse uma nova parede 

de tijolos ao longo da divisa. Houve também intervenções "neoclassicizantes", mas sem atingir a 

fachada superior, voltada para a Várzea do Carmo. A varanda ampla e envidraçada com vãos de 

arco pleno foi conservada. Esta face da casa foi destruída na década de 1930-1940. (LEMOS, 

1968:10)" (MAGALHÃES, 2006, p. 100)

"A Companhia de Gás procedeu a importantes reformas, pedindo ao então Prefeito Antônio Prado, 

licença para fazer obras de adaptação, constando da reparação do madeiramento estragado, 

substituição de paredes por colunas de ferro, bem como a demolição de uma parte da casa, 

formando uma área para a penetração de ar em cômodos escuros. Solicitava, também, a 

transformação de algumas janelas do pavimento térreo em portas, a reabertura de uma porta e uma 

janela que se encontravam fechadas, deixando entendido que não se alteraria a feição da frente da 

casa. A petição refere-se também à demolição da parte da frente do sobrado, que avança sobre o 

alinhamento da Rua do Carmo. (LEMOS, 1968: 10)" (MAGALHÃES, 2006, p. 101)

"Em 1934, elabora-se projeto de construção do primeiro anexo, um pequeno bloco oposto à fachada 

posterior do edifício. Segundo Carlos Lemos, no pavimento superior localizava-se a residência do 

gerente da Companhia. Em 1935, toda parte superior foi reformada. O último pavimento, que era 

avarandado com vidraçaria corrida, foi transformado em novos salões de escritório. Outras 

modificações de importância ocorreram, sem que se possa precisar a data, como a da construção 

de algumas escadas e eliminação de outras, abertura e fechamento de vãos, reforços estruturais e 

instalação de banheiros, conforme documento da Secretaria Municipal de Cultura. (LEMOS, 1968: 

11)" (MAGALHÃES, 2006, p. 101)

https://vejasp.abril.com.br/cidades/casarao-da-celebre-marquesa-de-santos-restaurado/

Observações

https://www.escavador.com/sobre/2345829/cassia-regina-carvalho-de-magaldi

http://www.iabsp.org.br/boletins/boletins_1992.pdf

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/103/103131/tde-30012015-

144147/publico/BeatrizArudaORIGINAL.pdf

"Sua estrutura interna foi alterada com a demolição de algumas paredes em reformas sucessivas, 

entre 1890 e 1909 e recebeu acréscimos externos, nas décadas de 30 e 40. A fachada é em estilo 

neoclássico, provavelmente posterior a 1860, dividida em três partes desiguais por duas pilastras. As 

envazaduras do térreo são simplificadas em relação às do superior que são encimadas por frontões 

triangulares e em arco. Foi restaurada na década de 1960 e, em 1992, pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo." Condephaat

A edificação é fruto da união de dois sobrados mais antigos, e foi bastante alterada desde sua 

construção. 
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Nome: Museu da Cidade de São Paulo - Solar da Marquesa de Santos

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

11/10/2019 23/12/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 09

Observações (continuação)

"Em 1965, de acordo com o documento acima citado, a casa sofreu nova intervenção, desta vez, 

com o intuito de recuperar um tanto de sua feição colonial, embora sem qualquer rigor científico. 

Desta época, datam vários detalhes como a ornamentação do pátio principal que recebeu chafariz e 

jardineira, até então inexistente, eliminaram-se as vitrines da fachada principal e depois foi 

recomposta. A atual imagem do imóvel é fruto da última reforma, em que a Comgás tentou devolver 

ao imóvel suas características coloniais." (MAGALHÃES, 2006, p. 101-102)

O projeto de Cássia Magaldi tinha como objetivo a restauração da casa, sem um uso predeterminado; 

depois, foi lá implantado um Centro de Cultura e Pesquisa. "[...] o casarão abrigaria acervos 

museológicos e exposições permanentes de móveis históricos, além de outras atividades voltadas 

para a preservação do Patrimônio Histórico e Cultural paulistano. O Solar da Marquesa foi reaberto 

em 1991 por Luiza Erundina, então Prefeita de São Paulo e Marilena Chauí, Secretária da Cultura. O 

solar seria, então, utilizado para exposições de fotografias, objetos, mobiliários e vestuários relativos 

à história de São Paulo, também local para concertos de música erudita. Ali, alunos de 1º e 2º graus 

(na época) poderiam conhecer o Patrimônio Histórico da cidade através de vídeos." (MAGALHÃES, 

2006, p. 104)

O museu foi se conformando não oficialmente aos poucos, reunindo mais de um imóvel, desde 1975. 

Em 1991, a intervenção foi feita para reorganizar o museu, além de recuperar a casa, que estava 

muito deteriorada.

"A Secretaria Municipal da Cultura esclareceu que o Solar da Marquesa se encontrava em acelerado 

processo de deterioração, provocado principalmente pelo mau estado de sua cobertura. Em 1982, 

optou-se pela substituição das telhas de barro por telhas de cimento amianto, como medida de 

emergência, aguardando a definitiva restauração. O mesmo documento esclarece, também, que as 

infiltrações afetaram o topo das paredes de taipa que respaldavam o telhado, causando seu 

esboroamento em fevereiro de 1982. O fato resultou na interdição do prédio, em 1984, para uso do 

piso superior. A danificação do madeiramento, peças inteiras da estrutura, cobertura, soalhos, 

forros, esquadrias e trama das paredes de pau-a-pique foram deterioradas pelo ataque de insetos. 

As instalações elétricas, dispostas de maneira aleatória, encontravam-se saturadas, oferecendo alto 

risco de incêndio. Após sete anos de abandono, a Secretaria Municipal da Cultura resolveu executar 

as obras de restauro sob a responsabilidade da arquiteta Cássia Magaldi, que explicou ser 

necessário um trabalho de estudos arqueológicos para apurar os diversos estilos, uma vez que a 

casa sofrera inúmeras alterações por seus proprietários." (MAGALHÃES, 2006, p. 103)
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Foto:

Veronica Fernandes

26/06/2019

Endereço: Av. Ivo do Prado, n. 398, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-050

Site: http://www.museudagentesergipana.com.br/

Telefone: (79) 3218-1551

E-mail geral: diretoria@institutobanese.org.br; tarcila.olanda@institutobanese.org.br; 

agendamento.mgs@institutobanese.org.br

Pessoas de contato: Carlos Weniso F. Viana (Carlos.Viana@institutobanese.org.br); Karla Jamylle 

(supervisora do educativo)

Natureza jurídica: Privada

Propriedade: Instituto Banese

Ano de criação: 2011

Gestão: Instituto Banese

Diretor (a): Ézio Déda (Superintentente do Instituto Banese)

Tipo de acervo: Histórico; praticamente não possui acervo físico

Funcionamento: Terça a sexta: das 10h às 16h. Sábado, domingo e feriado: das 10h às 15h.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Banco do Estado de Sergipe (Banese)

Visitantes em 2014: 81.760

Visitantes em 2015: 339.092

Visitantes em 2016: 80.416

Visitantes em 2017: 494.687

Visitantes em 2018: 93.767

Ano de construção: 1926 (inaugurado em 13/08/1926)

Nome: Antigo prédio do Colégio Atheneuzinho

Propriedade: Banco do Estado de Sergipe - Banese

Projeto: não identificado

Tipologia de uso: Educacional

Uso original: Colégio Atheneu Dom Pedro II (1926-1969)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 10
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Do Instituto Marcelo Deda: "O prédio, conhecido com Atheneuzinho, foi 

inaugurado em agosto de 1926, no governo de Graccho Cardoso, para abrigar 

o Colégio Atheneu Dom Pedro II – principal centro de formação educacional 

do Estado na primeira metade do século passado. Em 1951, com a 

inauguração do novo prédio do Atheneu, o local passou a sediar a Escola 

Técnica do Comércio. Em seguida, funcionaram no prédio repartições 

públicas, como o Arquivo Público e a Empresa Sergipana de Turismo 

(Emsetur). De 1975 a 1996, o espaço sediou a Secretaria de Estado da 

Educação (SEED)." Depois ficou sem uso.

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 52.

Proteção legal: Tombado em nível estadual pelo Decreto Lei n. 6.820, de 28 de janeiro de 

1985. Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 9.

Área do terreno: -

Área construída: -

Colégio Atheneu Pedro II, em 1926. Disponível em: 

http://sergipeemfotos.blogspot.com/2012/11/antigo-predio-do-atheneuzinho-na.html
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Usos posteriores:

Iconografia:
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Pátio interno. Sem data. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 52.

Entrada principal, antes da obra. Disponível em: https://infonet.com.br/wp-

infonet/img/Cultural/grande-atheneuzinho-02-03-07.JPG

Anexos ao fundo da edificação principal, em 2006. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 67.
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Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Planta do pavimento térreo, em 2008. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 62.

Inauguração: 26 de novembro de 2011

Projeto arquitetônico: Ezio Déda, Juliana Brandão, Dayse Araújo, Maicon Amorim, Cleômenes Maia 

(Ágora Arquitetos Associados)

Site do projetista: https://www.grupoagora.com.br/agora-arquitetos

Prêmios: ‘O Melhor da Arquitetura 2012’, na categoria ‘Restauro’, promovido pela Editora 

Abril, através da Revista Arquitetura e Construção.

Área construída final: -

Projeto museográfico: Marcello Dantas (Magnetoscópio), Jeanine Menezes (Estúdio Gru)

Outros projetos: Audium (sonorização)

Período de projeto: 2008-2011

Execução da obra: IGC Engenharia

Período de obra: 2009-2011

Iniciativa: Banco do Estado de Sergipe (Banese)

Patrocínio: Banco do Estado de Sergipe (Banese) / Governo do Estado de Sergipe

Implantação no terreno. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 62.

Iconografia:

Peças gráficas:
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Peças gráficas:

Planta baixa do térreo, indicando estruturas a demolir. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 69.

Planta baixa do térreo, indicando estruturas a construir. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 69.
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Peças gráficas:

Planta baixa do pavimento superior, indicando estruturas a demolir. Fonte: OLIVEIRA, 

2019, p. 69.

Planta baixa do pavimento superior, indicando estruturas a construir. Fonte: OLIVEIRA, 

2019, p. 69.
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Edificação durante as obras de adaptação. Disponível em: https://www.se.gov.br/noticias/ 

Desenvolvimento/presidente-do-banese-visita-obras-de-restauracao-do-atheneuzinho

Edificação durante as obras de adaptação. Observar, à esquerda, a construção do 

anexo. Disponível em: https://www.se.gov.br/noticias/Desenvolvimento/presidente-do-

banese-visita-obras-de-restauracao-do-atheneuzinho

Edificação durante as obras de adaptação. Disponível em: 

http://www.institutomarcelodeda.com.br/wp-content/uploads/2011/05/IMG8616.jpg

Peças gráficas:
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Nome: Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda

Localização: Aracaju/SE

Data da visita: Preenchimento da ficha:

26/06/2019 13 e 14/06/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 10

OLIVEIRA, Lizianne Torres. A arquitetura como palimpsesto: análise teórica da intervenção de 

restauração do antigo Atheneuzinho, atual Museu da Gente Sergipana. 2019. Monografia (Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Sergipe, 

Laranjeiras, 2019.

https://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=64602

http://www.conhecendomuseus.com.br/temporada-3/

http://sergipeemfotos.blogspot.com/2012/11/antigo-predio-do-atheneuzinho-na.html

https://www.se.gov.br/noticias/Desenvolvimento/presidente-do-banese-visita-obras-de-restauracao-do-

atheneuzinho

http://www.igcengenharia.com.br/?pg=igc_acontece&uiui=aco_03

https://infonet.com.br/noticias/cultura/obras-do-atheneuzinho-estao-devagar-devagar/

Antes de se chamar Museu da Gente Sergipana, foi chamado de Banese Cultural; pelo que entendi 

foi Marcello Dantas que trouxe o conceito de museu da gente; o nome aparece oficializado somente 

em agosto de 2011, poucos meses antes da inauguração.

Do site dos arquitetos: "O projeto foi elaborado para ressignificar o prédio, transformando-o em 

Museu Interativo, buscando atender aos princípios da acessibilidade universal, cujos vãos internos 

tiveram que ser ampliados para atender a uma nova setorização, fluxos e instalação dos 

equipamentos. Como elemento estrutural demarcatório entre o antigo e o novo, optou-se pela 

implantação de vigas e pilares de aço para atender às novas demandas de cargas e assinalar a 

marcação das alvenarias que foram subtraídas. Para abrigar o setor administrativo, o café e a sede 

do Instituto foi construída uma edificação contemporânea. Este prédio foi concebido com o intuito de 

ser o referencial de uma nova estrutura arquitetônica, coexistindo com a edificação antiga, assim 

como a bilheteria, em estrutura metálica na cor branca e vidro translúcido, na extremidade frontal do 

terreno e a nova cobertura do átrio central do prédio – que abriga um elevador panorâmico e um 

espaço de exposições. Durante a pesquisa em fontes históricas foram detectadas a existência de 

pinturas parietais artísticas na edificação. As áreas foram mapeadas, prospectadas e restauradas. 

Todos os elementos artísticos das fachadas foram restaurados de acordo com os materiais e 

características originais. O resultado final obtido é caracterizado pela composição harmônica entre o 

antigo restaurado e reintegrado ao cenário urbano do Centro Histórico de Aracaju, e o novo marcado 

pela inserção de estruturas metálicas neutras e vidro."

Fontes de pesquisa

http://museudagentesergipana.com.br

https://www.grupoagora.com.br/leitura-projeto/373/museu-da-gente-sergipana

https://www.magnetoscopio.com.br

http://www.institutomarcelodeda.com.br/antigo-predio-do-atheneuzinho-vai-abrigar-centro-cultural-

banese/

Observações

http://www.agencia.se.gov.br/noticias/leitura/materia:26260/governador_inaugura_o_museu_da_gente

_sergipana.html

http://agencia.se.gov.br/noticias/governo/marcelo-deda-visita-obras-do-museu-da-gente-sergipana

http://agencia.se.gov.br/noticias/cultura/museu-da-gente-sergipana-consolida-politica-cultural-do-

governo
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

09/10/2019

Endereço: Rua Visconde de Parnaíba, n. 1316, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03164-300

Site: http://museudaimigracao.org.br/

Telefone: (11) 2692-1866

E-mail geral: museudaimigracao@museudaimigracao.org.br

Pessoas de contato: Núria - Setor Educativo; Mariana Esteves Martins - Coordenadora Técnica 

(mariana@museudaimigracao.org.br); Isabela Maia 

(i.maia@museudaimigracao.org.br); Vinícius - Centro de Preservação, 

Pesquisa e Referência (pesquisa@museudaimigracao.org.br)

Natureza jurídica: Pública

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Ano de criação: 1998, através do Decreto Estadual nº 43.014, de 06/04/98

Gestão: Instituto de Preservação e Difusão da História do Café (OS)

Diretor (a): Alessandra Almeida

Tipo de acervo: Histórico

Funcionamento: Terça a sábado: das 9h às 17h. Domingo: das 10h às 17h.

Ingresso: Inteira: R$ 10,00. Meia-entrada: R$ 5,00. Gratuito aos sábados. Outras 

gratuidades.

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: 128.292

Visitantes em 2017: 174.192

Visitantes em 2018: 219.482

Ano de construção: 1886-1887

Nome: Hospedaria de Imigrantes

Propriedade: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Projeto: Antonio Martins Haussler (Mateus Haüssler segundo o Condephaat)

Tipologia de uso: Institucional

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 11

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Uso original: Hospedaria de Imigrantes (até 1978). A Hospedaria de Imigrantes é um 

conjunto arquitetônico composto por uma série de edificações, com diversos 

usos complementares à função de alojamento. Incluía, por exemplo, a Agência 

Oficial de Colonização e Trabalho, central de serviços médicos com farmácia e 

laboratório de análises, correio e telégrafo, posto policial, lavanderia, cozinha, 

refeitório e setor de assistência odontológica, dentre outros. A edificação 

principal, que hoje funciona como museu, abrigava escritórios e dormitórios.

Usos posteriores: Presídio político na Revolução de 1924 e durante o Movimento 

Constitucionalista de 1932 (em parte da edificação); mudança de nome para 

Departamento de Migrantes em 1967/68, mas essencialmente a mesma função; 

Centro Histórico do Imigrante, em 1986; Museu da Imigração em 1993, 

absorvendo o Centro Histórico do Imigrante (foi lá? acho que era no 

Ibirapuera); Memorial do Imigrante, em 1998; e finalmente Museu da Imigração 

em 2010. Somente parte do conjunto arquitetônico é do museu; atualmente, 

tem outros usos no conjunto como o Arsenal da Esperança, espaço de 

acolhimento para pessoas em condição de vulnerabilidade social, desde 1996.

Proteção legal: Tombamento individual pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), Processo n. 20601/78, 

Resolução de Tombamento n. 27 de 06/05/1982, Livro do Tombo Histórico: 

inscrição n. 188, p. 44, 17/06/1982

Área do terreno: 27.608,10m2

Área construída: 4.285,00m2 (somente o edifício com a exposição); 6.113,15m2 (total das 

edificações com o uso museológico)

Vista geral do Departamento de Imigração e Colonização, em configuração anterior a 

1911. Disponível em: http://museudaimigracao.org.br/

Iconografia:

Sede (continuação)
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Fila de imigrantes no pátio, 1910. Disponível em: http://museudaimigracao.org.br/

Dormitório no pavimento superior, déc. de 1920. Disp.: http://museudaimigracao.org.br/

Imigrantes na frente da hospedaria, já com sua varanda inferior modificada com as 

arcadas, em 1938. Disponível em: http://museudaimigracao.org.br/

Ala do refeitório, no pavimento superior, sem data. Disponível em: 

http://museudaimigracao.org.br/

Sede (continuação)
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento térreo, em 1935. Disponível em: 

http://museudaimigracao.org.br/

Planta baixa do pavimento térreo, em 1954. Disponível em: 

http://museudaimigracao.org.br/

Iconografia:

Sede (continuação)
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento superior, em 1932. Disponível em: 

http://museudaimigracao.org.br/

Planta baixa do pavimento superior, em 1954. Disponível em: 

http://museudaimigracao.org.br/
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Iconografia:

Planta baixa da Agência Oficial de Colocação, 1936. Disp. http://museudaimigracao.org.br/

Inauguração: 2014

Projeto arquitetônico: Juca Pires

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: 6.113,15m2 (total das edificações com o uso museológico)

Projeto museográfico: Cladinéli Moreira Ramos (museóloga) / Expomus

Outros projetos: ECG Engenharia, Construções e Geotecnia (Instalações Complementares)

Período de projeto: -

Execução da obra: Pires | Giovanetti | Guardia (Arquitetura e Restauro); ECG Engenharia, 

Construções e Geotecnia (Instalações Complementares)

Período de obra: 2010-2014

Iniciativa: -

Patrocínio: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Implantação do uso museológico no conjunto arquitetônico. Fonte: Projeto de Incêndio e 

Pânico, recebido do Museu da Imigração.

Peças gráficas:
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento térreo - demolir e construir. Fonte: Projeto as Built, recebido do 

Museu da Imigração.

Planta baixa do pavimento superior - demolir e construir. Fonte: Projeto as Built, recebido 

do Museu da Imigração.

Peças gráficas:

Adaptação (continuação)
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do edifício de entrada - a demolir. Fonte: Projeto as Built, recebido do Museu 

da Imigração.

Planta baixa do edifício de entrada - a construir. Fonte: Projeto as Built, recebido do 

Museu da Imigração.

Adaptação (continuação)

Peças gráficas:
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http://museudaimigracao.org.br/ (no acervo digital, em cartografia: hospedaria, museu, memorial, 

projeto; iconografia: memorial, planta, hospedaria de imigrantes, museu)

Fontes de pesquisa

Material recebido em meio digital, por e-mail, através da analista em documentação arquivística do 

museu, Letícia Sá, em 04/11/2019, contendo fotografias e plantas antigas, e algumas peças gráficas 

simplificadas do projeto de adaptação.
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Nome: Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

09/10/2019 12, 14 e 15/10/2019

http://piniweb17.pini.com.br/construcao/arquitetura/obras-de-restauro-do-memorial-do-imigrante-

devem-terminar-ainda-211195-1.aspx

Fontes de pesquisa (continuação)
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Observações

http://escaramboni.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/hospedaria-dos-imigrantes-3/

Do site do museu: "A construção do edifício da Hospedaria de Imigrantes do Brás data de 1886 a 

1888. Em 1908 ocorreu a primeira grande reforma, com ampliação dos espaços construídos para 

dar conta do constante aumento do fluxo de imigrantes e migrantes recebidos. No entanto, foi a 

reforma de 1936 que marcou uma mudança importante em sua arquitetura. A fachada, até então de 

tijolos aparentes, recebeu revestimento que deixou somente parte deles à mostra e as varandas 

vazadas foram substituídas por floreiras e grandes arcos. Data desse momento também a construção 

da fonte com duas rampas laterais, substituindo a escada que dava acesso ao pavimento térreo do 

edifício central."

Do site do museu: "No primeiro andar havia quatro vastos dormitórios, com capacidade para abrigar 

150 pessoas em cada, além de outros dois que ficavam no térreo. O mobiliário variou ao longo dos 

anos de funcionamento da Hospedaria: esteiras, camas e beliches serviram de leito para imigrantes e 

migrantes. Uma das principais preocupações era com a higiene, por isso as roupas de cama eram 

periodicamente trocadas e lavadas e a limpeza de chão, constante. Durante o dia, os dormitórios 

eram fechados, sendo permitida a permanência apenas dos que, por razão de idade, cansaço ou 

indisposição, necessitassem de repouso."

http://www.pires.com/obra/restauro-museu-da-imigracao-sao-paulo-sp/
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Nome: Museu da Vida

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Foto:

Veronica Fernandes

04/12/2019

Endereço: Campus da Fiocruz, Av. Brasil, n. 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

21040-900

Site: http://www.museudavida.fiocruz.br/

Telefone: (21) 2590-6747

E-mail geral: museudavida@fiocruz.br; recepcaomv@fiocruz.br

Pessoas de contato: -

Natureza jurídica: Pública (Federal)

Propriedade: Fundação Oswaldo Cruz / Ministério da Saúde

Ano de criação: 1999

Gestão: Própria

Diretor (a): Alessandro Batista (Chefe do Departamento Museu da Vida)

Tipo de acervo: Ciências

Funcionamento: Terça a sexta: das 9h às 16:30h. Sábados: das 10h às 16h.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Fundação Oswaldo Cruz / Ministério da Saúde

Visitantes em 2014: 196.072

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: 148.255

Visitantes em 2017: não consta no FVA 2017

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1904-1918 (inauguração parcial em 1909)

Nome: Pavilhão mourisco; castelo da Fiocruz; Palácio de Manguinhos

Propriedade: União

Projeto: Luiz Moraes Júnior

Tipologia de uso: Institucional

Uso original: Instituto Soroterápico Federal, com biblioteca, museu de patologia

Usos posteriores: Espaços administrativos da presidência e direção do Instituto Oswaldo Cruz e 

museu

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 12
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Nome: Museu da Vida

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Proteção legal: Tombamento individual federal (IPHAN) do castelo, da cavalariça e do pavilhão 

do relógio, processo n. 1037-T-80, inscrito no Livro Histórico sob o n. 483 e no 

Livro de Belas Artes sob o n. 546, em 29/01/1981. No âmbito estadual 

(INEPAC) são tombados o pavilhão de cursos (Artur Neiva) e o restaurante 

central do campus da Fiocruz (Carlos Augusto da Silva), processo E-

18/001.538/98, de 22/10/2001.  Tombamento em nível municipal do Painel de 

Azulejos de Roberto Burle Marx, instalado no Pavilhão Arthur Neiva.

Área do terreno: -

Área construída: -

Planta baixa do pavimento de acesso principal (1o andar), c. 1909. Disponível em: 

http://www.coc.fiocruz.br

Planta baixa do 2o andar, c. 1909. Disponível em: http://www.coc.fiocruz.br

Iconografia:
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Nome: Museu da Vida

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Planta baixa do 3o andar, c. 1909. Disponível em: http://www.coc.fiocruz.br

Castelo Mourisco em construção, sem data. Disponível em: http://www.coc.fiocruz.br

Antigo Museu de Patologia, no 3o andar do Castelo Mourisco, sem data. Disponível em: 

http://www.coc.fiocruz.br

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 12

Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Museu da Vida

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Inauguração: 25/05/1999

Projeto arquitetônico: não identificado

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: -

Projeto museográfico: -

Outros projetos: -

Período de projeto: -

Execução da obra: -

Período de obra: -

Iniciativa: Fundação Oswaldo Cruz

Patrocínio: Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PADCT/CAPES)/Subprograma 

para a Educação em Ciência (SPEC) - a proposta do Museu da Vida venceu o 

edital promovido por eles

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

https://portal.fiocruz.br/museu-da-vida

http://arch.coc.fiocruz.br//r/fundacao-oswaldo-cruz-casa-de-oswaldo-cruz/8/5/85148/02-10-20-05-

002-049.jpg

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Anais-200anosMuseusBrasil_FINAL.pdf

Do site da Fioruz: "O Castelo abrigava originalmente na sala 307 o Museu de Patologia. A estrutura 

central, utilizada para apresentação do acervo, foi demolida. Atualmente, o local recebe exposições 

temporárias do Museu da Vida. Foto: Acervo COC." A estrutura era em ferro e mármore.

Adaptação

Fontes de pesquisa
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http://www.museudavida.fiocruz.br/

http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/patrimonio-cultural/acervo-arquitetonico-e-urbanistico.html

Plano de Requalificação, disponível em http://www.coc.fiocruz.br/images/PDF/Plano-de-

Requalificacao-nahm.pdf

Observações

http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/pavilhao-mourisco.html#menu-galerias

http://portal.iphan.gov.br/ans/

Plano Museológico, disponível em http://www.museudavida.fiocruz.br/images/educacao/ 

planomuseologico_maio_museudavida_2018.pdf
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Nome: Museu da Vida

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Data da visita: Preenchimento da ficha:

04/12/2019 24/12/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 12

Observações (continuação)

Do Plano Museológico: "Em maio de 1999, foram inaugurados os primeiros espaços de visitação do 

Museu da Vida: a Biodescoberta (hoje desativada e que dará origem a uma nova exposição na 

Cavalariça), o Ciência em Cena, o Centro de Recepção, o Parque da Ciência e o Passado e 

Presente (expandido em 2008 com as exposições históricas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas). Para 

cumprirem a função de áreas matriciais do Museu, o Centro de Educação e o Centro de Criação 

também iniciaram suas atividades no mesmo ano. Como parte do mesmo processo, o acervo 

museológico da Fiocruz foi organizado em uma Reserva Técnica, abrigada em 2003 em um prédio 

próprio, que posteriormente sofreu reformas, sendo expandida em 2013. Em 2005, as instalações 

administrativas do Museu da Vida deixaram os contêineres e ganham uma sede própria, inaugurada 

junto com o Salão de Exposições Temporárias, construído a partir das instalações de uma das 

edificações mais antigas do campus. Após funcionar temporariamente em 2010, o Borboletário foi 

incorporado como espaço de visitação do Museu da Vida em 2015."

Descrição do programa no Plano de Requalificação, de 2014: "O térreo e o 1º pavimento são 

ocupados com atividades administrativas e pela sala de reuniões da presidência. No 2º pavimento, 

além da ocupação por atividades administrativas do IOC, encontra-se o acervo da Coleção 

Entomológica e seu laboratório, e três salas de exposições permanentes sob responsabilidade do IOC 

e do Museu da Vida/COC. O 3º pavimento é ocupado principalmente pela Seção de Obras Raras da 

Biblioteca de Ciências Biomédicas, instalada na estrutura original da biblioteca, com suas salas de 

acervo e salão de leitura gerenciados pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde (ICICT), e pela sala de exposição temporária, sob os cuidados do Museu da 

Vida/COC. É no 5º pavimento que se encontra instalada a presidência da Fundação Oswaldo Cruz e 

seu gabinete. Os 4º e 6º pavimentos são considerados técnicos e de apoio, sendo o último uma área 

de entreforro. Em todos os pavimentos úteis existem áreas de apoio e sanitários."
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Foto:

Veronica Fernandes

08/05/2019

Endereço: Praça da Liberdade, s/n, Prédio Rosa, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 

30140-010

Site: http://www.mmgerdau.org.br

Telefone: (31) 3516-7200

E-mail geral: contato@mmgerdau.org.br

Pessoas de contato: Mateus Nogueira - Assessor da Direção (31.3516-7232; 

mateus.nogueira@mmgerdau.org.br); Carlos Augusto Jotta - Museólogo 

(31.3516-7228; carlos.jotta@mmgerdau.org.br); Paola Oliveira - Comunicação 

(31.3516-7215; paola.oliveira@mmgerdau.org.br)

Natureza jurídica: Privada

Propriedade: -

Ano de criação: 2010

Gestão: Gerdau

Diretor (a): Márcia Guimarães

Tipo de acervo: Ciências

Funcionamento: Terça a domingo: 12h às 18h. Quinta: 12h às 22h. Toda última terça do mês: 

12h às 17h. Segunda: fechado.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Grupo EBX (de 2008 a 2013); Gerdau (desde dezembro de 2013 aos dias 

atuais)

Visitantes em 2014: 107.986

Visitantes em 2015: 114.649

Visitantes em 2016: 118.720

Visitantes em 2017: 133.590

Visitantes em 2018: 151.539

Ano de construção: 1895-1897

Nome: Prédio Rosa

Propriedade: Governo do Estado de Minas Gerais

Projeto: José de Magalhães (engenheiro)

Tipologia de uso: Institucional

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 13

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Uso original: Secretaria do Interior (Estado)

Usos posteriores: Secretaria de Educação (Estado) (de 1930 a 1994); Centro de Referência do 

Professor e o Museu da Escola (na déc. 1990)

Proteção legal: Integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Liberdade, 

tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) 

através do Decreto nº. 18.531, de 02 de junho de 1977, inscrito no Livro de 

Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; no Livro de 

Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo 

Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou 

Bibliográficos. É mencionada individualmente, ressaltando-se a proteção do 

interior da edificação.

Área do terreno: 6.621,65 m²

Área construída: 4.962 m²

Projeto das Secretarias de Agricultura, Interior e Finanças. Fonte: Guia dos Bens 

Tombados de Minas Gerais, vol. 1

Vista aérea em 1934. Fonte: Guia dos Bens Tombados de Minas Gerais, vol. 1

Sede (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 13

Iconografia:
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Prédio Rosa. Fonte: FERREIRA, 2012, p. 38.

Esquema das etapas construtivas. Fonte: FERREIRA, 2012, p. 42.

Pátio interno, com a antiga passarela de circulação. Fonte: fotografias 

fornecidas pelo museu.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 13

Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Inauguração: 22 de março de 2010 (inauguração); junho de 2010 (abertura ao público)

Projeto arquitetônico: Paulo Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha (autores); Felipe Noto, 

Maira Rios, Paulo Emílio Ferreira, Marcela Aleotti, Nicolau Freitas, Carolina 

Bueno, André Ferreira e Thiago Mendes (colaboradores); Maria Carmen Perilo 

e Zenóbia Grzybowski (projeto de restauração)

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: 4.962 m² (edifício existente); 881,50 m² (bloco novo)

Projeto museográfico: Marcello Dantas, Estúdio Gru

Outros projetos: Kurkdjian Fruchtengarten Engenharia Associados (estrutura); LD Studio e 

Claraluz (luminotécnica áreas expositivas); Climatizar (climatização); 

Consultorias BM (esquadrias e vidros); Fábio Domingos Pannoni (proteção e 

corrosão); K2 Arquitetura (conforto térmico); Marco Antônio Vecci (conforto 

acústico); Grupo Oficina de Restauro/Século 30 (restauro)

Período de projeto: 2006

Execução da obra: Construtora Uni; Concremat (gerenciamento de obra); Maria Regina Reis 

Ramos (coordenação da restauração dos elementos parietais decorativos)

Período de obra: 2009-2010

Iniciativa: Governo do Estado de Minas Gerais

Patrocínio: Grupo EBX

Planta baixa do embasamento, parte integrante do projeto executivo de arquitetura (fl. 

102). Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.

Adaptação
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Peças gráficas:
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Planta baixa do térreo, parte integrante do projeto executivo de arquitetura (fl. 103). Fonte: 

peças gráficas fornecidas pelo museu.

Planta baixa do 1o andar, parte integrante do projeto executivo de arquitetura (fl. 104). 

Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.

Peças gráficas:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 13

Adaptação (continuação)
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Planta baixa do 2o andar, parte integrante do projeto executivo de arquitetura (fl. 105). 

Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.

Planta baixa da cobertura, parte integrante do projeto executivo de arquitetura (fl. 106). 

Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.
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Adaptação (continuação)

Peças gráficas:
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Vista aérea do museu. Fonte: Google Maps, acesso em 17/05/2019.

Implantação da instalação Mendelev, com perfurações no forro do ambiente. Fonte: 

fotografias fornecidas pelo museu.

Peças gráficas:

Adaptação (continuação)

Material recebido do museu, em meio digital, por e-mail, através de Mateus Nogueira, assessor da 

direção, no dia 17/06/2019, sendo composto por fotografias, peças gráficas do projeto de adaptação 

e textos / documentos sobre o edifício.

https://www.arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/paulo-mendes-rocha-pedro-mendes-rocha-

museu-belo-horizonte-13-10-2010

http://www.construtorauni.com.br/portfolio/projeto/14/Gerdau+Museu+das+Minas+e+dos+Metais/Paulo

+Mendes+da+Rocha+e+Pedro+Mendes+da+Rocha

https://bhnostalgia.blogspot.com/search?q=liberdade

http://curraldelrei.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

http://www.conhecendomuseus.com.br/temporada-3/

http://www.mmgerdau.org.br

FERREIRA, Franciele Maria Costa. Intervenção em edificações de interesse histórico com elementos 

metálicos - estudo de caso: Museu das Minas e do Metal, Belo Horizonte, MG. 2012. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012.

FARIA, Juliana Prestes Ribeiro de. A musealização da arquitetura histórica no Circuito Cultural Praça 

da Liberdade em Belo Horizonte. II Seminário Nacional do Centro de Memória, Unicamp. Campinas, 2016.

Fontes de pesquisa
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Nome: Museu das Minas e do Metal - MM Gerdau

Localização: Belo Horizonte/MG

Data da visita: Preenchimento da ficha:

08/05/2019 26/05/2019

"Em 1928 o arquiteto Galileu Reis elaborou um projeto para a construção de um anexo externo, 

visando à ampliação do edifício, sem interferir no projeto original de fins do século XIX. O anexo foi 

construído com 4 pavimentos, de andares livres e sem paredes divisórias na parte posterior do 

edifício, criando-se um pátio central. Essas reformas foram necessárias para receber as instalações 

da Secretaria de Educação e Saúde. Após a Revolução de 1930, ocorre a mudança de 

funcionalidade da edificação, que passa a abrigar a nova pasta. Nas décadas subsequentes, não há 

quaisquer informações sobre reformas ou obras para a conservação do edifício. Entretanto, as 

prospecções realizadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), no início 

dos anos 1980, revelaram intervenções que modificaram suas características originais, ocorridas, 

provavelmente, entre as décadas de 1930 e 1950." (FERREIRA, 2012, p. 40)

Ferreira (2012) cita o uso do porão a partir da criação do anexo de 1928, aproveitando o desnível do 

terreno. Sobre o pátio interno: "No segundo pavimento a planta e a distribuição dos vãos se repetem 

com a diferença que a circulação pode ser feita através de uma passarela, com guarda-corpo em 

ferro, que circula todo o pátio central, avançando sobre ele." (p. 44). Ela dá a entender que o pátio já 

era coberto antes: "Consolidando uma intervenção da década de 80, a nova cobertura de vidros com 

estrutura metálica no grande vazio central procurou substituir a solução anterior com uma 

configuração contemporânea." (p. 55). Sobre a alteração na compartimentação: "Realçando o 

caráter de galerias expositivas e de grandes salões livres para a visitação foi proposta a demolição 

das divisórias internas do corpo posterior do primeiro pavimento (edifício de 1962) retirando-se 

também os banheiros e escadas existentes repetindo, neste andar o conceito de salão anelar 

abraçando o grande vazio central e a escada original do edifício histórico (bloco anterior voltado para 

a Praça da Liberdade)." (p. 55).

Pelo que Ferreira (2012) descreve, o sistema estrutural do edifício antigo foi bastante alterado - 

barrotes e pisos de madeira substituídos por vigas metálicas e lajes steel deck.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 13

Observações

"O projeto concentrou-se no corpo posterior. Acrescentado ao prédio original na década de 1960 e 

arquitetonicamente irrelevante, ele foi parcialmente removido e sobre a parte remanescente 

implantou‑se o volume cego, composto de chapas metálicas de cinco milímetros. Também metálicas, 

fundações que independem da construção anterior sustentam a nova edificação, evidenciada pela 

cor vermelha dada pela pintura automotiva. O pavimento novo, em forma de U, envolveu o vazio 

existente entre o edifício histórico e seu anexo. A conexão criou uma galeria que se junta aos salões 

expositivos do prédio antigo. Foram agregados ao bloco contemporâneo dois volumes de vidro 

laminado que equacionam a circulação de visitantes. O primeiro, que contém um elevador para 

passageiros e cargas, fica no extremo norte da edificação; o outro abriga a escada. Se externamente 

o destaque da intervenção são os volumes novos, no interior chama a atenção o grande vazio central, 

o coração do espaço, que tem a altura de três andares. A cobertura envidraçada dessa área, 

segundo os autores, consolida uma intervenção executada nos anos 1980. Ela foi atualizada com o 

emprego de uma estrutura metálica de vigas-calha de seção V e de vidros transparentes." (Arcoweb)

Só passou a incluir o MM Gerdau no início do nome em maio de 2014, alguns meses após a Gerdau 

assumir a manutenção e gestão do museu.
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Nome: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

08/10/2019

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, n. 1301, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.094-050

Site: http://www.mac.usp.br/mac/

Telefone: (11) 2648-0254

E-mail geral: mac@usp.br

Pessoas de contato: Silvana Karpinscki - Arquivo (arquivomac@usp.br; (11) 2648-0253)

Natureza jurídica: Pública

Propriedade: Universidade de São Paulo (Estado de São Paulo)

Ano de criação: 1963

Gestão: Universidade de São Paulo (Estado de São Paulo)

Diretor (a): Carlos Roberto Ferreira Brandão

Tipo de acervo: Artes visuais

Funcionamento: Terça a domingo: das 10h às 21h. Segunda: fechado.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Universidade de São Paulo (Estado de São Paulo)

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: 134.680

Visitantes em 2017: 181.123

Visitantes em 2018: 315.490

Ano de construção: 1951-1953

Nome: Palácio da Agricultura

Propriedade: -

Projeto: Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa, Zenon Lotufo e Kneese de Melo (projeto do 

Parque do Ibirapuera como um todo)

Tipologia de uso: Institucional

Uso original: Secretaria da Agricultura

Usos posteriores: Sede do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), de 

1959 até 2008.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 14

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Proteção legal: Tombamento do "Conjunto das edificações projetadas pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer para o Parque do Ibirapuera" pelo IPHAN: processo 1429-T-98. 

Tombamento em sítio no Parque Ibirapuera no âmbito estadual pelo 

Condephaat, mas que não menciona o Palácio da Agricultura: processo n. 

25767/87, resolução de tombamento n. 1 de 25/01/1992, Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, inscrição n. 24, p. 307, 21/02/1992. 

Tombamento municipal das características externas da edificação pelo 

Conpresp: resolução n. 20, de 2014. Pelo Conpresp, também em sítio pela 

resolução 06/1997.

Área do terreno: 44.321 m²

Área construída: -

Antigo Palácio da Agricultura sendo construído. Fonte: TURRIN e PALLAMIN.

Fachada principal, à época de funcionamento do DETRAN/SP. Fonte: TURRIN e 

PALLAMIN.
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Sede (continuação)
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Nome: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Fachada posterior, à época de funcionamento do DETRAN/SP. Disponível em: 

http://oscarniemeyer-eausat.blogspot.com/2011/06/33-conjunto-ibirapuera.html

Inauguração: 28/01/2012

Projeto arquitetônico: Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo

Site do projetista: https://www.borellimerigo.com.br

Prêmios: -

Área construída final: 35.529,85 m² / 36.039 m²

Projeto museográfico: Base7

Outros projetos: Estrutura: Eduardo Penteado. Climatização: Teknika. Automação: Jugend 

Engenharia de Automação SS Ltda. Iluminação: Estúdio Carlos Fortes Luz + 

Design. Instalações elétricas e hidráulicas: PHE. Acústica: Sofia Lori Kubo.

Período de projeto: 2009-2010

Execução da obra: Simétrica Engenharia

Período de obra: 2012 (conclusão)

Iniciativa: Universidade de São Paulo (Estado de São Paulo)

Patrocínio: Governo do Estado de São Paulo

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Distribuição do programa de necessidades na edificação e anexos. Fonte: TURRIN, 2012.
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Sede (continuação)

Iconografia:

Peças gráficas:

Adaptação

Térreo
Mezanino

1 andar - auditório, ateliês e diretoria
2 ao 7 andar - exposições
8 andar - restaurante
Anexo B - casa de máquinas

Anexo original - exposições, reservas técnicas e laboratórios
Anexo A - administração, reservas técnicas e laboratórios
Circulação vertical do anexo
Circulação vertical no horário de funcionamento do espaço expositivo
Circulação vertical de emergência

Circulação vertical independente ao fechamento do espaço expositivo
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Nome: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento térreo da edificação. Fonte: TURRIN, 2012.

Planta baixa dos pavimentos expositivos. Fonte: TURRIN, 2012.

Fachada posterior do edifício, durante as obras de adaptação, vendo-se a construção de 

uma das novas caixas de escada. Fonte: FREITAS, 2013, p. 95.
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Adaptação (continuação)

Peças gráficas:
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Nome: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Interior da edificação durante as obras de adaptação ao MAC-USP. Foto: Mauro Restiffe. 

Disponível em: http://www.mac.usp.br/mac/expos/2013/obra/home.htm

TURRIN, Adriana Bestle. O novo MAC-USP: problemáticas da transição para a nova sede. 2012. 

Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

https://issuu.com/adrianaturrin/docs/o_novo_mac-usp

http://oscarniemeyer-eausat.blogspot.com/2011/06/33-conjunto-ibirapuera.html
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http://www.mac.usp.br

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/parque-do-ibirapuera/

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/borelli-merigo-arquitetura_/mac/728

O fotógrafo paulista Mauro Restife registrou as mudanças no complexo ao longo dos três anos de 

reforma, e sua série de 12 fotografas nomeada Obra revela a construção ora como monumento, ora 

como ruína. 

https://www.borellimerigo.com.br/intitucional/mac-ibirapuera

https://www.archdaily.com.br/br/898302/classicos-da-arquitetura-as-arquiteturas-do-parque-

ibirapuera-oscar-niemeyer

FREITAS, Pedro Murilo Gonçalves de; TIRELLO, Regina Andrade. Recuperação do Palácio da 

Agricultura de Oscar Niemeyer: uma obra entre os previstos "imprevistos" do patrimônio moderno. In: 

Oculum ens., 10 (1). Campinas, Jan-Jun 2013, p. 87-98.

http://usp.br/aun/antigo/exibir?id=4372&ed=747&f=25

https://www5.usp.br/5906/mac-inaugura-sede-no-ibirapuera-com-mostra-de-esculturas/

https://casa.abril.com.br/casas-apartamentos/a-nova-sede-do-museu-de-arte-contemporanea-da-usp/

http://www.mac.usp.br/mac/EXPOSI%C7OES/2013/obra/home.htm

http://www.bienal.org.br/post/1089

https://casa.abril.com.br/ambientes/mac-resgata-planta-original-e-ganha-espaco-de-exibicao/

http://www.borellimerigo.com.br/noticias/o-novo-museu-de-arte-contemporanea-da-usp

Fontes de pesquisa

Peças gráficas:
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Nome: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

08/10/2019 15/10/2019; 14/12/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 14

Observações

A doação do acervo foi condicionada à construção de uma sede para o museu, então a instituição 

sempre batalhou por isso. O museu funcionava no terceiro andar do Pavilhão da Bienal e em 

pequena área no campus da Cidade Universitária, inaugurada em 1992.

"Além do restauro de estruturas danificadas, a reforma cuidou da volta dos brises da fachada 

original, da construção de dois prédios para a reserva e a parte técnica e da transformação do anexo 

– antes usado como estacionamento – numa sala de exposição com pé-direito de 4 m." Casa Abril

Galeria da Arquitetura: "“Para respeitar os gabaritos do conjunto existente, deixando a cobertura 

abaixo do edifício anexo de Niemeyer, semienterramos a reserva técnica, o anexo de serviços e as 

torres de ar-condicionado a partir de uma cota de 4 m abaixo do nível do solo”, conta. O novo MAC 

nada deixa a desejar se comparado a outros grandes museus no mundo. Completamente 

automatizado, ele oferece capacidade de gerar até 48 horas de energia por meio de seis grupos 

geradores a diesel. O sistema de climatização é dotado de controle de umidade e tem capacidade de 

500 TRs. Além disso, o sistema de segurança e combate a incêndios é um dos mais modernos do 

Brasil. (...) Vale observar que, em uma reforma anterior, todos os caixilhos e brises autênticos foram 

removidos. Assim, os arquitetos inseriram um sistema de alumínio com perfil conhecido como ‘asa de 

avião’ que resgata a primeira concepção de Oscar Niemeyer e equipe." "A busca pela configuração 

antiga levou os arquitetos do escritório Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo a estudarem o layout 

autêntico, eliminando divisórias e restaurando estruturas. Integram o conjunto o prédio principal e o 

anexo, que passaram por reformas e um retrofit. Outros dois edifícios foram construídos: a reserva 

técnica, destinada ao acervo das obras de arte, e às instalações, que abrigam cabine primária, 

centro de processamento de dados e automação. As duas novas construções adotam tecnologias e 

detalhamento diferentes, se comparados aos edifícios projetados por Niemeyer. A intenção é 

destacar e valorizar tanto a construção antiga quanto a nova."
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Nome: Museu de Arte da Pampulha

Localização: Belo Horizonte/MG

Foto:

Veronica Fernandes

10/05/2019

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, n. 16.585, Jardim Atlântico/Pampulha, Belo 

Horizonte/MG, CEP 31365-450

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map; 

https://www.facebook.com/map.fmc

Telefone: (31) 3277-7996

E-mail geral: map.fmc@pbh.gov.br

Pessoas de contato: Centro de Documentação e Pesquisa - CEDOC (31 3277-1560; 

map.cedoc@pbh.gov.br)

Natureza jurídica: Pública (Municipal)

Propriedade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Ano de criação: 1957 (Lei Municipal n. 671)

Gestão: Fundação Municipal de Cultura - Prefeitura de Belo Horizonte

Diretor (a): -

Tipo de acervo: Arte

Funcionamento: Fechado para reforma

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Fundação Municipal de Cultura - Prefeitura de Belo Horizonte

Visitantes em 2014: 74.587

Visitantes em 2015: 72.100

Visitantes em 2016: 117.973

Visitantes em 2017: não consta no FVA 2017

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1943

Nome: Cassino da Pampulha

Propriedade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Projeto: Oscar Niemeyer

Tipologia de uso: Comercial/Entretenimento

Uso original: Cassino

Usos posteriores: Sem uso (1946-1957); Museu (1957-dias atuais)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 15

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu de Arte da Pampulha

Localização: Belo Horizonte/MG

Proteção legal: No âmbito federal, integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Pampulha, tombado através do processo n. 1341-T-94, sendo inscrito no Livro 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico sob o n. 115, no Livro de Belas Artes 

sob o n. 609, e no Livro Histórico sob o n. 545, e, 15/12/1997. No âmbito 

estadual, integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, 

tombado pelo Decreto nº. 23.646 de 26-06-1984 e inscrito no Livro de Tombo 

nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; no Livro de Tombo 

nº. II, do Tombo de Belas Artes; no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, 

das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos 

e no Livro de Tombo nº. IV, do Tombo das Artes Aplicadas. No âmbito 

municipal, o "Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências" foi tombado 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município/CDPCM-BH em 

2003 (processo administrativo nº 01118070.99.04). O Conjunto Moderno da 

Pampulha foi ainda reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

Unesco, em 15/07/2016.

Área do terreno: -

Área construída: -

Fonte: COMAS, 2008.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 15

Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Museu de Arte da Pampulha

Localização: Belo Horizonte/MG

Fonte: COMAS, 2008.

Fonte: COMAS, 2008.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 15

Sede (continuação)

Iconografia:
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Nome: Museu de Arte da Pampulha

Localização: Belo Horizonte/MG

Inauguração: 1996 (reinauguração)

Projeto arquitetônico: não identificado

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: -

Projeto museográfico: -

Outros projetos: -

Período de projeto: -

Execução da obra: -

Período de obra: 1995-1996

Iniciativa: -

Patrocínio: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Fundação

Roberto Marinho e Banco Real

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

COMAS, Carlos Eduardo. O cassino de Niemeyer e os delitos da arquitetura brasileira. In: Arqtexto 

10/11. 2008.

MENDONÇA, Fabíola Moulin. Arte e arquitetura - diálogo possível: um estudo de caso sobre o Museu 

de Arte da Pampulha. 2013. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

“O museu foi preparado arquitetonicamente para ser um cassino. Existe uma dificuldade histórica 

para transformá-lo de fato num museu. É uma edificação modernista, com as paredes envidraçadas, 

ou seja, há muita incidência de sol e as obras não podem ficar expostas porque são obras de 

envergadura, são obras históricas. Então uma vez por ano nós fazemos as exposições do acervo e 

no decorrer do ano, nós fazemos de arte contemporânea que são exposições mais breves e tudo 

mais”, explicou o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira. Reportagem Rede 

Globo.

Adaptação

Fontes de pesquisa

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map

http://redeglobo.globo.com/globominas/terrademinas/noticia/2016/08/museu-de-arte-da-pampulha-

guarda-acervo-com-mais-de-2-mil-obras.html

http://horizontesarquitetura.com.br/bloghorizontesarquitetura/2016/8/11/museu-de-arte-pampulha

https://casavogue.globo.com/Design/noticia/2016/09/museu-de-arte-da-pampulha-recebe-exposicao-

sobre-modernismo.html

Observações

http://www.mineirosnaestrada.com.br/museu-de-arte-da-pampulha/

https://www.archdaily.com.br/br/01-151457/classicos-da-arquitetura-cassino-da-pampulha-slash-

oscar-niemeyer?ad_medium=gallery

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 15

https://www.facebook.com/map.fmc

ALBINO, José Coelho de Andrade; BRAGANÇA, Poliana Duarte Braga e. Restauração e revitalização 

do Museu de Arte da Pampulha: uma ação de comunicação integrada e marketing. Disponível em: 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/6ac7a32d3ae6cc6dceebc25b5a084a23.pdf
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Nome: Museu de Arte da Pampulha

Localização: Belo Horizonte/MG

Data da visita: Preenchimento da ficha:

10/05/2019 15/12/2019

Sobre o estado de conservação: "O resultado do diagnóstico indicou que o edifício se encontra em 

mal estado de conservação. Os principais danos encontrados estão ligados à presença de 

infiltrações e umidade, aliadas a intervenções inadequadas e à acomodação do terreno, o que 

resultou em deformações estruturais. Materiais nobres e raros encontram-se degradados e precisam 

de processos especiais de recuperação. (...) Concluiu-se que, por não ter sido concebido 

originalmente para funcionar como museu, o edifício não possui espaços adequados para exposição. 

Os grandes salões envidraçados não oferecem condições de controle de luz e temperatura. As 

reservas técnicas, adaptadas no nível inferior, têm problemas com excesso de umidade, além de não 

terem espaço suficiente para abrigar todo o acervo." Horizontes Arquitetura

"Os sérios obstáculos à ampliação e conservação do acervo e as necessidades de modernização do 

espaço do museu levam à grande reforma de 1996, viabilizada pelo patrocínio do Banco Real e da 

Fundação Roberto Marinho. A partir desse momento, o museu conta com salas multimídia, biblioteca, 

café, bar, lojas etc., e tem sua infra-estrutura técnica e organização museológica renovadas." Itaú 

Cultural

Observações (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 15

Descrição das mudanças na adaptação: "Os antigos camarins do Cassino foram transformados em 

reserva técnica (local onde se acondicionam obras de arte) com climatização, trainéis para suporte 

das pinturas, higrômetro (para medição da umidade), termoygrógrafo (para medição da 

temperatura), desumidificadores, além de estantes para objetos e esculturas de pequeno e médio 

portes, mapotecas para armazenagem de obras em papel, iluminação apropriada, dentre outros 

equipamentos indispensáveis à preservação das cerca de 1.100 obras que compõem o acervo 

artístico do MAP. Na área das antigas cozinhas e câmaras frigoríficas, foi instalada a área 

administrativa do Museu e o Centro de Documentação e Referência, onde está todo o acervo 

bibliográfico e documental sobre o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, as atividades 

do Museu de Arte desde a sua fundação, e a arte moderna e contemporânea mineira e brasileira. O 

espaço do restaurante do Cassino foi adaptado para abrigar a Sala Multiuso - espaço com

140m2, destinado a atividades diversas (exposições paralelas, vídeo-instalações, oficinas e atividades 

do projeto arte-educação), e o Café-Bar e Loja de Souvenirs (inauguração prevista para o fim de 

1997). Já o “grill-room” foi transformado em auditório com capacidade para acomodar 270 pessoas, 

estando aberto à realização de espetáculos artísticos (música, dança, teatro, vídeo, cinema...), 

cursos, seminários e palestras. No mezanino, a caixa-forte do Cassino foi transformada numa sala de 

memória, que resgata o primeiro uso da edificação, através da exposição de fotografias, vídeo-

documentário e objetos como roleta, fichas, taças e tapete." (ALBINO; BRAGANÇA)
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Foto:

Veronica Fernandes

31/10/2015

Endereço: Praça Mauá, n. 5, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-240

Site: http://www.museudeartedorio.org.br/

Telefone: (21) 3031-2741

E-mail geral: info@museudeartedorio.org.br

Pessoas de contato: Karen Merlim (biblioteca@museudeartedorio.org.br)

Natureza jurídica: Pública (Municipal)

Propriedade: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Ano de criação: 2013

Gestão: Instituto Odeon (OS)

Diretor (a): Eleonora Santa Rosa (diretora executiva); Evandro Salles (diretor cultural)

Tipo de acervo: Artes visuais

Funcionamento: Terça: 10h às 19h. Quarta a domingo: 10h às 17h. Horário dedicado a pessoas 

com deficiências intelectuais: todas as quartas, das 10h às 11h.

Ingresso: Inteira: R$ 20,00. Meia-entrada: R$ 10,00. Às terças-feiras, gratuito para 

todos. Há valores promocionais para aquisição de bilhetes para mais de um 

museu, e outras gratuidades permanentes.

Mantenedor: Grupo Globo

Visitantes em 2013: 328.602

Visitantes em 2014: 207.119

Visitantes em 2015: 336.088 (não consta no FVA 2015)

Visitantes em 2016: 403.606

Visitantes em 2017: 590.406

Visitantes em 2018: 467.290

Ano de construção: 1913 a 1918

Nome: Palacete D. João VI

Propriedade: -

Projeto: -

Tipologia de uso: Institucional

Uso original: Sede da Inspetoria Federal dos Portos

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 16

Dados institucionais

Sede - EDIFÍCIO 01
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Usos posteriores: Pertenceu à Portus, e depois foi adquirido pelo Banco Santos. Em 2009 a 

Prefeitura Municipal do Rio tomou posse da edificação, após processo de 

desapropriação. Estava sem uso.

Proteção legal: Tombamento individual pelo município através do Decreto n. 19002, de 

05/10/2000.

Área do terreno: -

Área construída: -

Palacete em 1920. Disponível em: http://robertoormond.blogspot.com/2010/12/praca-

maua-impressoes-e-historias.html

Praça Mauá, em 1925, vendo-se o palacete à direita. Disponível em: 

http://robertoormond.blogspot.com/2010/12/praca-maua-impressoes-e-historias.html

Iconografia:

Sede - EDIFÍCIO 01 (continuação)
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Vista externa do palacete, antes da intervenção. Disponível em: 

http://www.panoramio.com/photo/17734201

Vista externa do palacete, em 2010. Disponível em: http://masaokamita.blogspot.com/ 

search?updated-max=2013-10-29T15:22:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false

Ano de construção: Déc. 1940

Nome: Antigo Hospital da Polícia Civil

Propriedade: -

Projeto: -

Tipologia de uso: -

Uso original: Hospital José da Costa Moreira (Polícia Civil)

Usos posteriores: Terminal Rodoviário Mariano Procópio (1950, no térreo); Restaurante (déc. 

1950, mezanino)

Proteção legal: não foi identificada

Área do terreno: -

Área construída: -

Sede - EDIFÍCIO 01 (continuação)
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Sede - EDIFÍCIO 02
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Vista do antigo Hospital, com funcionamento da rodoviária no térreo e mezanino. 

Disponível em: http://masaokamita.blogspot.com/search?updated-max=2013-10-

29T15:22:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false

Vista do antigo Hospital, antes da demolição do último pavimento. 12 ago. 2011. 

Disponível em: https://cariocadorio.wordpress.com/category/praca-maua/

Vista do antigo Hospital, após a demolição do último pavimento. 8 nov. 2011. Disponível 

em: https://cariocadorio.wordpress.com/category/praca-maua/

Sede - EDIFÍCIO 02 (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 16
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Ano de construção: 1950

Nome: Marquise do antigo Terminal Rodoviário Mariano Procópio

Propriedade: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Projeto: -

Tipologia de uso: -

Uso original: Terminal de ônibus da primeira rodoviária interestadual do Rio de Janeiro 

(alguns registros indicam que do país), até 1956

Usos posteriores: Terminal de ônibus urbano, até 2011

Proteção legal: não foi identificada

Área do terreno: -

Área construída: -

Vista da marquise do Terminal Rodoviário Mariano Procópio. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=440099

Terminal rodoviário, em 1950. Disponível em: https://www.mobilidadefluminense.com.br 

/2017/11/1900t-duque-de-caxias-x-conceicao-de.html

Iconografia:

Sede - EDIFÍCIO 03
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Inauguração: 01/03/2013

Projeto arquitetônico: Bernardes + Jacobsen Arquitetura; Tiago Bernardes e Paulo Jacobsen; 

Ricardo Castelo Branco, Veridiana Ruzzante, Bruna Fregonezi; Aline Bianca 

de Almeida, Daniel Vannucchi, Edgar Murata, Fernanda Maeda, Henrique 

Vetro, José Miguel Ferreira, Lívia Ribas, Maria Vittoria Oliveira, Maya Leal, 

Renata Leite, Pedro Henrique Ramos; Consultores Especiais - José Luiz 

Canal, GOP (Jorge Nunes), GET (Raul Bessa) ; 

Site do projetista: http://www.bernardesarq.com.br/ ; https://jacobsenarquitetura.com/

Prêmios: Architizer A+Awards, Museums, 2014

Área construída final: 11.240m² 

Projeto museográfico: Leila Skaff

Outros projetos: Estúdio Carlos Fortes e Gilberto Franco (luminotecnia); Burle Marx e Cia 

(paisagismo)

Período de projeto: 2010

Execução da obra: Concrejato

Período de obra: 2010-2013

Iniciativa: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro / Fundação Roberto Marinho

Patrocínio: MinC,  Globo, Vale e Itaú

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Planta baixa do pavimento térreo. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Planta baixa do mezanino da Escola do Olhar. Disponível em: https://www. 

galeriadaarquitetura.com.br/projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 16

Peças gráficas:

Adaptação
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Planta baixa do 1° andar. Disponível em: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ 

projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Planta baixa do 2° andar da Escola do Olhar. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Planta baixa do 3° andar da Escola do Olhar e do 2° andar do palacete. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Planta baixa do 4° andar da Escola do Olhar. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 16
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Planta baixa do 5° andar da Escola do Olhar e do 3° andar do palacete. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Planta baixa do 6° andar da Escola do Olhar e do terraço do palacete. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Corte longitudinal, vendo-se o palacete à esquerda. Disponível em: 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/ projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

Diagrama dos usos e fluxos de circulação. Disponível em: https://www.archdaily. 

com.br/br/01-108254/mar-museu-de-arte-do-rio-bernardes-jacobsen-arquitetura

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 16

Adaptação (continuação)

Peças gráficas:
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Nome: Museu de Arte do Rio - MAR

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Data da visita: Preenchimento da ficha:

28/11/2019 13/06/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 16

http://robertoormond.blogspot.com/2010/12/praca-maua-impressoes-e-historias.html

http://www.panoramio.com/photo/17734201

http://masaokamita.blogspot.com/search?updated-max=2013-10-29T15:22:00-07:00&max-

results=7&start=4&by-date=false

-

Fontes de pesquisa

http://www2.sirkis.com.br/noticia.kmf?noticia=6343091&canal=257

Observações

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2018/10/viagens-de-onibus.html

https://jacobsenarquitetura.com/

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/rj40099.jpg

https://www.archdaily.com.br/br/01-108254/mar-museu-de-arte-do-rio-bernardes-jacobsen-arquitetura

Relatórios de Gestão (disponíveis em http://www.museudeartedorio.org.br/)

https://sergionobre.wordpress.com/?s=museu+de+arte+do+rio

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/bernardes-jacobsen_/mar/622

https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/palacete-d-joao-vi-portus-final-de-uma-luta-

vitoriosa/

http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/229/com-projeto-de-bernardes-jacobsen-arquitetura-

museu-mar-no-rio-280803-1.aspx

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.185/5771

https://oglobo.globo.com/cultura/comecam-as-obras-do-museu-de-arte-do-rio-espaco-integrado-de-

arte-educacao-historia-na-3001295

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/2127/1/tese_8878_PPGA_UFES_Angela%20Gomes.pdf

https://www.facebook.com/tanahistoria1/photos/terminal-rodovi%C3%A1rio-mariano-proc%C3%B3pio-

d%C3%A9cada-de-1950rio-de-janeiro-riodejaneiro-t/1816936405071546/

https://rioquepassou.com.br/2005/09/27/rodoviaria-mariano-procopio-anos-50/

https://cariocadorio.wordpress.com/category/fotos-antigas/

https://cariocadorio.wordpress.com/category/praca-maua/

http://www.museudeartedorio.org.br/

http://www.bernardesarq.com.br/
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Nome: Museu de Artes e Ofícios - MAO

Localização: Belo Horizonte/MG

Foto:

Veronica Fernandes

08/05/2019

Endereço: Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), n. 600, Centro, Belo Horizonte/MG, 

CEP 30160-000

Site: https://www.mao.org.br

Telefone: (31) 3248-8600

E-mail geral: sesimao@fiemg.com.br

Pessoas de contato: Caio - Setor Educativo (educativomao@fiemg.com.br; (31) 3248-8614; (31) 

3248-8621); Gabriela Batista (gabriela.batista@fiemg.com.br); Instituto Cultural 

Flávio Gutierrez (projetos@icfg.org.br)

Natureza jurídica: Privada

Propriedade: -

Ano de criação: 2005

Gestão: Concebido e gerido pelo Instituto Cultural Flávio Gutierrez (ICFG) até jul/2016. 

Desde julho de 2016, é gerido pelo SESI/MG, entidade do Sistema FIEMG, 

com apoio do Instituto Cultural Flávio Gutierrez (ICFG); Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Diretor (a): -

Tipo de acervo: Histórico / artes aplicadas (instrumentos, utensílios, ferramentas, máquinas e 

equipamentos) (c. 2.500 peças) (acervo doado à União e tombado pelo Iphan, 

processo n. 1566/2008, em julho de 2015, no Livro Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico e no Livro Histórico)

Funcionamento: Domingo e segunda: fechado. Terça: somente com agendamento. Quarta a 

sexta: 11h às 17h. Sábado e feriado: 9h às 17h.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: SESI/FIEMG

Visitantes em 2014: 178.062

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: não consta no FVA 2016

Visitantes em 2017: 263.304

Visitantes em 2018: 142.809

Ano de construção: 1920-1922

Nome: Estação Ferroviária Central de Belo Horizonte

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 17

Dados institucionais

Sede - EDIFÍCIO 01
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Nome: Museu de Artes e Ofícios - MAO

Localização: Belo Horizonte/MG

Propriedade: -

Projeto: Projeto do engenheiro Caetano Lopes, com desenho do arquiteto Luiz Olivieri e 

construção do engenheiro Antônio Gravatá.

Tipologia de uso: Industrial

Uso original: Estação ferroviária

Usos posteriores: Década de 1940/50, restringinda ao transporte de cargas e a alguns trens 

suburbanos, intermunicipais e interestaduais. Em 1987, "Inauguração do 

trecho Lagoinha – Estação Central, com o metrô utilizando o leito e os trilhos 

ferroviários, além dos prédios das antigas estações da Central do Brasil e da 

Oeste de Minas, como ponto de parada."

Proteção legal: Integra o Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa, cujo 

tombamento estadual (IEPHA) foi homologado pelo decreto n.° 27.927, de 15 

de março de 1988, inscrito no Livro nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico 

e Paisagístico, número de inscrição XXIII, pág. 04v; e no Livro nº. II, do Tombo 

de Belas Artes, número de inscrição XLIV, pág. 08. A Praça também possui 

tombamento municipal, sob a designação de Conjunto Urbano Praça Rui 

Barbosa e Adjacências, nº. de processo 010304569655, Lei Municipal nº. 4034 

de 25-03-1985, perfazendo uma área de 170.748 m2 e englobando 38 

domicílios. Esse tombamento teria sido em 1998.

Área do terreno: -

Área construída: -

Projeto da Central do Brasil para as estações ferroviárias, incluindo as plataformas 

intermediárias e as vias férreas entre as edificações. Disponível em: http://vfco.brazilia. 

jor.br/estacoes-ferroviarias/1960-sudeste-EFCB/estacao-ferroviaria-Belo-Horizonte-1894-

1896.shtml

Antiga Estação na década de 1920. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php? 

pid=S2236-99962014000200537&script=sci_arttext_plus&tlng=pt#fn7

Sede - EDIFÍCIO 01 (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 17

Iconografia:
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Nome: Museu de Artes e Ofícios - MAO

Localização: Belo Horizonte/MG

Antiga Estação e seu entorno, em 1954. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo. 

php?pid=S2236-99962014000200537&script=sci_arttext_plus&tlng=pt#fn7

Antes da intervenção. Disp.: https://www.mao.org.br/conheca/implantacao-do-museu/

Antes da intervenção. Disp.: https://www.mao.org.br/conheca/implantacao-do-museu/

Ano de construção: 1920

Nome: Estação da Oeste de Minas

Propriedade: -

Projeto: Projeto elaborado sob a responsabilidade de Caetano Lopes e construído pelo 

engenheiro Antônio Gonçalves Gravatá.

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 17

Sede - EDIFÍCIO 01 (continuação)

Sede - EDIFÍCIO 02

Iconografia:



411 

APÊNDICE F - continuação 
 

 
  

Nome: Museu de Artes e Ofícios - MAO

Localização: Belo Horizonte/MG

Tipologia de uso: Industrial

Uso original: Estação ferroviária

Usos posteriores: idem edifício 01

Proteção legal: idem edifício 01

Área do terreno: -

Área construída: -

Iconografia:

Antes da intervenção. Disp.: https://www.mao.org.br/conheca/implantacao-do-museu/

Inauguração: 14/12/2005 (abertura ao público em 10/01/2006)

Projeto arquitetônico: Pierre Yves Catel

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: Mais de 9.200m
2

Projeto museográfico: Panoptès Muséographie, assinada pelo arquiteto e museógrafo francês Pierre 

Yves Catel

Outros projetos: Maria Ignez Mantovani e Cristina Bruno, da Expomus (projeto museológico)

Período de projeto: -

Execução da obra: Grupo Oficina e Restauro (artes aplicadas e acervo)

Período de obra: 2001-2006

Iniciativa: Angela Gutierrez

Patrocínio: Apoio do Ministério da Cultura e da CBTU – Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos.

Adaptação

Sede - EDIFÍCIO 02 (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 17
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Nome: Museu de Artes e Ofícios - MAO

Localização: Belo Horizonte/MG

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Mapa do museu - pavimento térreo. Disponível em: https://www.mao.org.br/visite/mapa-

do-museu/

Mapa do museu - pavimento superior. Disponível em: https://www.mao.org.br/visite/mapa-

do-museu/

Vista aérea do museu. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-19.9169114,-

43.9356847,17z

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 17

Adaptação (continuação)

Peças gráficas:
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Nome: Museu de Artes e Ofícios - MAO

Localização: Belo Horizonte/MG

Data da visita: Preenchimento da ficha:

08/05/2019 17/05/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 17

"Em um primeiro momento com relação à proposta museográfica executada, houve de fato uma 

valorização do edifício com a presença de algumas estruturas adaptadas, que, no entanto, não 

promovem uma descaracterização do mesmo. Os prédios das estações Central do Brasil e Oeste de 

Minas se destacam na paisagem urbana sem que se sobressaiam intervenções e acréscimos 

A implantação do museu foi precedida por três seminários de capacitação museológica, para refletir 

e embasar a concepção da instituição.

Fontes de pesquisa

https://www.mao.org.br

https://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/mao---sesi

https://icfg.org.br/seus-museus/

http://www.iepha.mg.gov.br/

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2236-99962014000200537&script=sci_arttext_plus&tlng=pt

http://www.grupooficinaderestauro.com.br/publicacoes/anais-dos-seminarios-de-capacitacao-

museologica.html

Observações

http://www.conhecendomuseus.com.br/temporada-1/

HOFFMAN, Felipe Eleutério. Museus e revitalização urbana: o Museu de Artes e Ofícios e a Praça da 

Estação em Belo Horizonte. In: Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 16, n. 32, p. 537-563, nov. 2014. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-

99962014000200537&lng=pt&tlng=pt

http://vfco.brazilia.jor.br/estacoes-ferroviarias/1960-sudeste-EFCB/estacao-ferroviaria-Belo-Horizonte-

1894-1896.shtml

GONÇALEZ, Sofia. Museu de Artes e Ofícios: o trabalho em exposição. 2018. Dissertação (Mestrado 

em Museologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
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Nome: Museu do Futebol

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

10/10/2019

Endereço: Praça Charles Miller, s/n, Estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, 

São Paulo/SP

Site: https://www.museudofutebol.org.br

Telefone: (11) 3664-3848

E-mail geral: contato@museudofutebol.org.br

Pessoas de contato: -

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Ano de criação: 2008 (Decreto-Lei)

Gestão: IDBrasil Cultura, Educação e Esporte (OS)

Diretor (a): Daniela Alfonsi (Diretora Técnica)

Tipo de acervo: Histórico (pouco acervo físico, muito acervo em suporte digital)

Funcionamento: Terça a domingo: das 9h às 18h (entrada até 17h)

Ingresso: Inteira: R$ 20,00. Meia-entrada: R$ 10,00. Isenções diversas.

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: 419.201

Visitantes em 2015: 309.992

Visitantes em 2016: 320.591

Visitantes em 2017: 264.928

Visitantes em 2018: 623.922

Ano de construção: 27 de abril de 1940 (inauguração)

Nome: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu

Propriedade: Prefeitura Municipal de São Paulo

Projeto: Escritório Severo Villares

Tipologia de uso: Esportiva

Uso original: Estádio de futebol

Usos posteriores: Estádio de futebol (permanece); museu

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 18

Dados institucionais

Sede
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Nome: Museu do Futebol

Localização: São Paulo/SP

Proteção legal: Tombamento estadual individual (Condephaat), processo n. 26.288/88, 

resolução de tombamento 05 de 21/01/98, inscrito no Livro do Tombo Histórico 

sob o n. 322, p. 81, em 26/08/1998. Tombamento municipal individual 

(Conpresp), resolução n. 04/88.

Área do terreno: -

Área construída: -

Planta geral do estádio. Disponível em: https://app.museudofutebol.org.br/pacaembu/c/0/i/ 

16540448/visita-arquibancada-o-estadio

Vista do pórtico de entrada, década de 1940. Disponível em: 

https://artsandculture.google.com/exhibit/pacaembu/KAJiOz4JD3BgIg

Interior do estádio, década de 1940. Disponível em: 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.210/6857

Iconografia:

Sede (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 18
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Nome: Museu do Futebol

Localização: São Paulo/SP

Interior do estádio, década de 1940. Disponível em: 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.210/6857

Interior do estádio, década de 1940. Disponível em: 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.210/6857

Fachada principal do estádio, 1947. Disponível em: https://catracalivre.com.br/arquivo/sao-

paulo-em-1947-vista-pela-revista-life/

Sede (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 18

Iconografia:
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Nome: Museu do Futebol

Localização: São Paulo/SP

Inauguração: 29/09/2008

Projeto arquitetônico: Mauro Munhoz, Daniel Pollara e Paula Bartorelli

Site do projetista: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Prêmios: -

Área construída final: 6.900 m2 / 7.000m2 / 7.960m2

Projeto museográfico: Daniela Thomas e Felipe Tassara

Outros projetos: Estrutura: Cel Engenharia / Eng. Julio Timerman. Climatização: Thermoplan 

Engenharia Térmica / Eng. Eduardo Kaiano. Acústica: Passeri & Associados. 

Automação e cabeamento: Jugend Engenharia. Instalações: Nestor Caiuby 

(hidráulica, incêndio); Norberto Glawez (elétrica). Luminotécnica: Ld Studio. 

Acessibilidade: Bosco & Associados Ltda. Projeto de restauro: Wallace Caldas. 

Comunicação visual: Vinte Zero Um Comunicação Ltda.

Período de projeto: 2005-2007

Execução da obra: Engineering SA, Concrejato

Período de obra: 2007-2008

Iniciativa: Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo, Fundação Roberto Marinho

Patrocínio: -

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Estádio durante as obras de adaptação. Disponível em: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Estádio durante as obras de adaptação. Disponível em: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Peças gráficas:

Adaptação

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 18
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Nome: Museu do Futebol

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do pavimento térreo. Disponível em: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Planta baixa do 1° andar. Disponível em: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Planta baixa do 2° andar. Disponível em: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Peças gráficas:

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 18

Adaptação (continuação)
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Nome: Museu do Futebol

Localização: São Paulo/SP

Planta baixa do 3° andar. Disponível em: http://www.mauromunhoz.arq.br/

Data da visita: Preenchimento da ficha:

10/10/2019 14/12/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 18

Peças gráficas:

Adaptação (continuação)

Do site do arquiteto: "Ao mesmo tempo, o projeto inclui a arquitetura do estádio como experiência 

museográfica. Ao retirar lajes e eliminar corredores, revela a estrutura de concreto original e deixa 

evidente o avesso das arquibancadas. O percurso linear propicia ao visitante uma experiência 

arquitetônica que faz a ponte entre os anos 30 e o presente, entre o interior do estádio e o exterior da 

praça. Num percurso de 150 metros no segundo pavimento – possibilitado por uma passarela que 

une as duas metades desse caminho – o visitante percebe o real tamanho das aberturas redondas da 

fachada, vê a praça e é visto por quem está lá fora."

http://www.saopaulo.sp.gov.br/discursos/abertura-do-museu-do-futebol/

Fontes de pesquisa

https://www.museudofutebol.org.br

https://www.archdaily.com.br/br/925047/prefeitura-de-sao-paulo-assina-concessao-do-pacaembu-a-

consorcio-privado

https://www.44shop.com.br/livraria/arquitetura/museu-do-futebol-arquitetura-e-requalificacao-no-

estadio-do-pacaembu

http://www.mauromunhoz.arq.br/

Observações

http://www.engineering.com.br/site/projetos-e-cases/museu-do-futebol/

http://www.saopauloinfoco.com.br/pacaembu/

https://flaviogomes.grandepremio.com.br/2014/02/dica-do-dia-320/#!prettyPhoto

https://medium.com/museu-do-futebol/campe%C3%B5es-no-pacaembu-e033d1a6650d

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/18.210/6857

https://app.museudofutebol.org.br/pacaembu/c/0/i/16540448/visita-arquibancada-o-estadio

https://fotos.estadao.com.br/galerias/cidades,planta-geral-do-estadio-que-foi-inaugurado-em-abril-de-

1940,11467,289211

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142015000100091

http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/15

https://app.museudofutebol.org.br/pacaembu/c/0/i/16540448/visita-arquibancada-o-estadio

https://catracalivre.com.br/arquivo/sao-paulo-em-1947-vista-pela-revista-life/
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Nome: Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Foto:

Veronica Fernandes

29/11/2019

Endereço: Praça Coronel Eugênio Franco, n. 1, Posto 6 / Copacabana, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22070-020

Site: http://www.mhexfc.eb.mil.br/pt-br/

Telefone: (21) 2522-6966; 2287-5357

E-mail geral: relpub@mhexfc.eb.mil.br

Pessoas de contato: -

Natureza jurídica: Pública (Federal)

Propriedade: Exército Brasileiro

Ano de criação: 1986

Gestão: Exército Brasileiro (Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército)

Diretor (a): Comandante do MHEx/FC Cel Art Alexandre Saraiva do Nascimento

Tipo de acervo: Histórico; objetos, móveis, vestuário, documentos.

Funcionamento:

Museu Histórico do Exército,  Fortificação e Exposições: Terça a domingo e 

feriados, das 10h às 18h. Alameda, Cúpula dos Canhões, Cafés e Loja: Terça 

a domingo e feriados, das 10h às 19h30. Segundas-feiras não há visitação.

Ingresso: Inteira: R$ 6,00. Meia-entrada: R$ 3,00. Gratuidade: diversas; para todos às 

terças-feiras e diariamente, exceto segunda-feira, de 18h às 19h30.

Mantenedor: Exército Brasileiro

Visitantes em 2014: não consta no FVA 2014

Visitantes em 2015: não consta no FVA 2015

Visitantes em 2016: não consta no FVA 2016

Visitantes em 2017: não consta no FVA 2017

Visitantes em 2018: 360.000

Ano de construção: 1908-1914 (forte); 1920 (pórtico de entrada); 1918-1920 (quartel de paz)

Nome: Forte de Copacabana

Propriedade: Exército Brasileiro

Projeto: Major Tasso Fragoso (projeto de base)

Tipologia de uso: Fortificação militar do tipo casamata

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 19
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Nome: Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Uso original: Fortificação militar para defesa da cidade

Usos posteriores: Museu

Proteção legal: Tombamento individual federal (IPHAN), intitulado "Conjunto Histórico do Forte 

de Copacabana, atual Museu Histórico do Exército, e o seu acervo móvel e 

integrado, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro", 

processo 1307-90, inscrito no Livro Histórico em março de 2011. Tombamento 

individual estadual (INEPAC), processo n. E-18/000.399/89.

Área do terreno: 114.000 m2

Área construída: 40.000 m2

Planta geral do forte. Imagem integrante de um dos paineis expositivos do museu. Foto: 

Veronica Fernandes.

Obras de construção do forte. Fotografia integrante de um dos paineis expositivos do 

museu. Foto: Veronica Fernandes.
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Nome: Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Entrada do forte. Disponível em: http://oriodeantigamente.blogspot.com/2015/01/forte-de-

copacabana.html?m=1

Inauguração: 1992 (abertura da primeira exposição permanente ao público)

Projeto arquitetônico: Não identificado

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: -

Projeto museográfico: -

Outros projetos: -

Período de projeto: 1987-1992

Execução da obra: -

Período de obra: -

Iniciativa: Exército Brasileiro

Patrocínio: Exército Brasileiro

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Mapa do museu. Disponível em: http://www.mhexfc.eb.mil.br/pt-br/

Iconografia:
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Nome: Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Localização: Rio de Janeiro/RJ

Data da visita: Preenchimento da ficha:

29/11/2019. 06/12/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 19

-

Fontes de pesquisa

http://www.mhexfc.eb.mil.br/pt-br/

http://fortalezas.org/midias/arquivos/1394.pdf

Paineis expositivos do museu

Observações

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=287

https://web.facebook.com/fotosantigasdoriodejaneiro/photos/a.361254687286171/1653340948077532/

?type=3&theater

http://oriodeantigamente.blogspot.com/2015/01/forte-de-copacabana.html?m=1
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Nome: Museu Náutico da Bahia

Localização: Salvador/BA

Foto:

Veronica Fernandes

26/09/2019

Endereço: Largo do Farol da Barra, s/n, Barra, Salvador/BA, CEP 40140-650

Site: http://www.museunauticodabahia.org.br/

Telefone: (071) 3264-3296 / 3331-8039

E-mail geral: museu@museunauticodabahia.org.br

Pessoas de contato: Comandante Reuben Bello Costa (71.98890-0964, 

adm@museunauticodabahia.org.br); Rita Andrade - Museóloga, Encarregada 

da Museologia (museologia@museunauticodabahia.org.br); Alberto - 

Museólogo, Setor Educativo (educativo@museunauticodabahia.org.br)

Natureza jurídica: Privada

Propriedade: União

Ano de criação: 1998

Gestão: -

Diretor (a): -

Tipo de acervo: Histórico

Funcionamento: Terça, quarta e domingo: das 9h às 18h. Quinta a sábado: das 9h às 21h. Nos 

meses de Janeiro e Julho, segunda: das 9h às 18h.

Ingresso: Inteira: R$ 15,00. Meia-entrada: R$ 7,50. Moradores de Salvador: R$ 5,00. 

Isenções diversas.

Mantenedor: -

Visitantes em 2014: 87.342

Visitantes em 2015: 85.290

Visitantes em 2016: 90.451

Visitantes em 2017: 104.512

Visitantes em 2018: 122.294

Ano de construção: 1696-1702

Nome: Forte de Santo Antônio da Barra / Farol da Barra

Propriedade: União

Projeto: Eng. João Coutinho

Tipologia de uso: Fortficação militar

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 20
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Nome: Museu Náutico da Bahia

Localização: Salvador/BA

Uso original: Fortificação militar

Usos posteriores: Farol de sinalização náutica (1698); Museu de Hidrografia e Navegação 

(1974); reinauguração do museu com o nome atual em 1998.

Proteção legal: Tombamento individual no âmbito federal, inscrito no Livro de Belas Artes sob o 

n. 087, e no Livro Histórico sob o n. 047, em 24/05/1938, processo 0155-T-38.

Área do terreno: -

Área construída: -

Planta geral do pavimento térreo do forte. Disponível em: 

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=77

Vista do forte, c. 1860. Disponível em: https://ims.com.br

Vista do forte, entre 1912 e 1919. Disponível em: 

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=77

Sede (continuação)
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Nome: Museu Náutico da Bahia

Localização: Salvador/BA

Inauguração: 10/12/1998

Projeto arquitetônico: Não identificado

Site do projetista: -

Prêmios: -

Área construída final: -

Projeto museográfico: -

Outros projetos: -

Período de projeto: -

Execução da obra: Dolmen Restauro (restauração dos elementos líticos)

Período de obra: -

Iniciativa: -

Patrocínio: Ministério da Marinha

Peças gráficas: não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Data da visita: Preenchimento da ficha:

09/07/2019 e 

15/03/2020

16/06/2019

https://www.guiadasartes.com.br/bahia/salvador/museu-nautico-da-bahia

https://www.bahia.ws/salvador-atracoes-turisticas-familias-criancas/

https://diariodesalvador.com/museu-nautico-da-bahia-museus-da-barra/

Adaptação

Fontes de pesquisa
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http://www.museunauticodabahia.org.br/

"Administrado pela Marinha do Brasil, após uma inspeção realizada pelo então Capitão-de-Mar-e-

Guerra Max Justo Guedes, foram executadas, de junho de 1974 a 31 de março de 1975, obras de 

adaptação para a instalação da Seção do Museu Naval e Oceanográfico (Museu de Hidrografia, 

especializado em hidrografia e cartografia náutica) nas suas dependências. Novas obras para 

ampliação do Museu e restauro do forte e farol foram executadas em 1990, com o apoio da empresa 

AGA S/A e pessoal da guarnição do navio balizador Faroleiro Nascimento, da Marinha Brasileira. 

(PRADO, 1995) O forte integra o Projeto de revitalização das Fortalezas Históricas de Salvador, da 

Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Exército Brasileiro. Voltou a sofrer intervenção 

de restauro no período de 1995-1998 com recursos oriundos da Fundação de Assuntos do Mar 

(ProMar) através de convênio firmado com o Ministério da Marinha, passando a abrigar o Museu 

Náutico da Bahia (10 de dezembro de 1998), que mantém em acervo peças de arqueologia 

submarina, réplicas de embarcações, equipamentos para navegação, cartas náuticas e outros 

documentos." (site fortalezas.org)

http://portal.iphan.gov.br/ans/

http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=77

https://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_Santo_Ant%C3%B4nio_da_Barra

Observações
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Nome: Paço do Frevo

Localização: Recife/PE

Foto:

Veronica Fernandes

28/06/2019

Endereço: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50030-

360 (também Rua da Guia, nº 91)

Site: http://www.pacodofrevo.org.br/

Telefone: (81) 3355-9500

E-mail geral: contato@frevo.org.br; comunicacao.recife@idg.org.br

Pessoas de contato: Carlos Lima (carlos.lima@idg.org.br); Vanessa Marinho 

(vanessa.marinho@idg.org.br)

Natureza jurídica: Pública (Municipal)

Propriedade: Pública (Municipal)

Ano de criação: 2014

Gestão: Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG (OS)

Diretor (a): -

Tipo de acervo: Arte e História (possui pouco acervo físico próprio)

Funcionamento: Terça a sexta: 9h às 17h. Sábado e domingo: 14h às 18h. Fechado às 

segundas.

Ingresso: Inteira: R$ 10,00. Meia-entrada: R$ 5,00. Às terças-feiras e no 1o domingo do 

mês, gratuito para todos. Há outras gratuidades permanentes.

Mantenedor: Prefeitura Municipal do Recife; empresas diversas via Lei Rouanet

Visitantes em 2014: 105.242

Visitantes em 2015: 103.226

Visitantes em 2016: 86.000 (não consta no FVA 2016)

Visitantes em 2017: 120.000

Visitantes em 2018: 107.391

Ano de construção: Início séc. XX (c. 1906)

Nome: Western Telegraph Company

Propriedade: Prefeitura Municipal do Recife (desapropriado)

Projeto: Não identificado

Tipologia de uso: Comercial

Uso original: Western Telegraph Company (até 1973)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 21

Dados institucionais
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Nome: Paço do Frevo

Localização: Recife/PE

Usos posteriores: Sem uso após a Western sair.

Proteção legal: Integra o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do Recife, tombado 

pelo IPHAN em 15/12/1998, processo 1168-T-85, inscrito sob o nº 119 do Livro 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, e sob o nº 614 do Livro de Belas 

Artes, sendo relacionado individualmente como em condição de destaque.

Área do terreno: -

Área construída: -

Vista da edificação, no início do século XX. Fonte: Plano Museológico do Paço do Frevo.

Vista externa da edificação, antes das obras, em 2009. Fonte: apresentação em Power 

Point fornecida pelo museu.

Inauguração: 09/02/2014

Projeto arquitetônico: Ronaldo L'Amour e Felipe Campelo (Grau Grupo de Arquitetura e Urbanismo); 

Velatura Restaurações (Projeto de Restauração)

Iconografia:

Adaptação

Sede (continuação)
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Nome: Paço do Frevo

Localização: Recife/PE

Site do projetista: http://graurb.blogspot.com/

Prêmios: -

Área construída final: 1733m² 

Projeto museográfico: Bia Lessa; Camila Toledo Arquitetura

Outros projetos:

Monica Lobo / LD Studio (iluminação); ENGETI Consultoria e Engenharia 

(estrutura); NORTECH Engenharia (instalações); AUDIUM (Áudio e Acústica); 

INTERPLAN - Planejamento térmico Integrado (climatização e exaustão)

Período de projeto: -

Execução da obra: Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia (obras civis); AUDIUM (Áudio e 

Acústica); JME Engenharia e RTS Construções (instalações prediais); 

PADRON - Climatização e automação (ar-condicionado)

Período de obra: 2010-2012

Iniciativa: Prefeitura Municipal do Recife e Fundação Roberto Marinho

Patrocínio: Patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), Empresa de 

Turismo de Pernambuco (Empetur), Instituto Camargo Corrêa, Instituto 

Votorantim, Itaú e apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Planta baixa do pavimento térreo. Fonte: Peças gráficas do projeto museográfico - 

Plantas Gerais - R06 - 12/12/2011.

Adaptação (continuação)
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Nome: Paço do Frevo

Localização: Recife/PE

Planta baixa do 1° andar. Fonte: Peças gráficas do projeto museográfico - Plantas Gerais 

- R06 - 12/12/2011.

Planta baixa do 2° andar. Fonte: Peças gráficas do projeto museográfico - Plantas Gerais 

- R06 - 12/12/2011.

Adaptação (continuação)
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Nome: Paço do Frevo

Localização: Recife/PE

Planta baixa do 3° andar. Fonte: Peças gráficas do projeto museográfico - Plantas Gerais 

- R06 - 12/12/2011.

Data da visita: Preenchimento da ficha:

28/06/2019 14/06/2019

http://www.pacodofrevo.org.br/

http://www.arcoweb.com.br/noticias/interiores/recife-casarao-museu-paco-frevo

https://www3.ufpe.br/proexc/index.php?option=com_content&view=article&id=711:centro-cultural-

correios-recebe-arqdebates-com-o-escritorio-grau&catid=13&Itemid=122

https://docplayer.com.br/13985160-Talentos-de-uma-nova-geracao-opera-prima-talentos-de-uma-

nova-geracao.html

http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/25/05/2011/prefeitura-e-fundacao-roberto-marinho-apresentam-

projeto-museografico-e

Material recebido do museu, através de Luiz Henrique Santos (Assistente de Pesquisa do Paço do 

Frevo), em 05/07/2019, em meio digital, por e-mail, contendo plantas arquitetônicas do projeto 

museográfico, o plano museológico e uma apresentação em Power Point.

Fontes de pesquisa
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Adaptação (continuação)

Peças gráficas:

Observações

http://idg.org.br/pt-br/paco-do-frevo

http://portal.iphan.gov.br/ans/

http://graurb.blogspot.com/

http://g1.globo.com/pernambuco/carnaval/2014/noticia/2014/02/frevo-e-arte-que-nasceu-do-coletivo-

sintetiza-cenografa-bia-lessa.html

http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/28/12/2012/prefeitura-do-recife-finaliza-obras-do-paco-do-frevo

http://www.blogdasppps.com/2010/07/joao-da-costa-visita-obras-do-paco-do.html

-
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Nome: Palacete das Artes (Museu Rodin)

Localização: Salvador/BA

Foto:

Nelson Kohn

-

Endereço: Rua da Graça, n. 284, Graça, Salvador/BA, CEP 40150-060

Site: https://museupalacetedasartes.wordpress.com/

Telefone: (71) 3117-6987/6984/6982

E-mail geral: palacetedasartes.ipac@ipac.ba.gov.br

Pessoas de contato: Juliana - Educativo (71.3117-6986); Tarso (museólogo); Marcelo Pedreira - 

Assessor Administrativo (marcelo.pedreira@ipac.ba.gov.br)

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado da Bahia

Ano de criação: 2006

Gestão: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC/BA

Diretor (a): Antônio Murilo de L. Ribeiro

Tipo de acervo: Artes visuais

Funcionamento: Terça a sexta: 13h às 19h. Sábado, domingo e feriado: 14h às 18h.

Ingresso: Gratuito

Mantenedor: Governo do Estado da Bahia

Visitantes em 2014: 62.333

Visitantes em 2015: 45.883

Visitantes em 2016: 130.010

Visitantes em 2017: 93.959

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1912

Nome: Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino

Propriedade: Governo do Estado da Bahia (adquirido em 1983)

Projeto: Rossi Baptista (arquitetura); Oreste Sercelli (decoração interna)

Tipologia de uso: Palacete residencial

Uso original: Residencial

Usos posteriores: Secretaria Estadual da Educação e Cultura e os Conselhos Estaduais de 

Educação e de Cultura (até 2003)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 22
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Nome: Palacete das Artes (Museu Rodin)

Localização: Salvador/BA

Proteção legal: Tombamento individual pelo IPAC/BA (estado), através do Decreto n. 33.252, 

processo 004/82, em 09/06/1986. Foi o primeiro imóvel em estilo eclético 

tombado no âmbito estadual.

Área do terreno: 4850 m²

Área construída: 1575 m2

Vista do palacete, década de 1920. Fonte: NAHAS, 2008, p. 267.

Fachada posterior do palacete, antes da intervenção. Fonte: NAHAS, 2008, p. 288.

Térreo do palacete, antes da intervenção. Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.

Iconografia:

Sede (continuação)

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 22



434 

APÊNDICE F - continuação 
 
  

Nome: Palacete das Artes (Museu Rodin)

Localização: Salvador/BA

1° andar do palacete, antes da intervenção. Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.

2° andar do palacete, antes da intervenção. Fonte: peças gráficas fornecidas pelo museu.

Inauguração: 19/12/2006, fechou um tempo depois e reabriu em 14/08/2007

Projeto arquitetônico: Brasil Arquitetura (Marcelo Ferraz, Francisco Fanucci e Cícero Ferraz Cruz - 

autores; Albert Sugai, Bruno Levy, Gabriel R. Grinspum, Rodrigo Izecson 

Carvalho.)

Site do projetista: http://brasilarquitetura.com/

1º lugar na categoria "intervención en el patrimonio edificado" da Bienal de 

Arquitetura de Quito, 2006

1º lugar na categoria obra executada – patrimônio da 5ª Bienal de Arquitetura 

de Brasília, 2006

1º lugar na VII Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, 2007

2º lugar no “prêmio iberoamericano a la mejor intervención en obras que 

involucren em patrimonio edificado”, na categoria obras com mais de 1.000m², 

organizado pelo Centro Internacional para Conservación del Patrimonio - 

CICOP Argentina e pela Sociedad Central de Arquitectos

Iconografia:

Sede (continuação)
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Nome: Palacete das Artes (Museu Rodin)

Localização: Salvador/BA

Área construída final: 1575m² (edifício existente), 1480m² (edifício novo)

Projeto museográfico: Maria Ignez Mantovani Franco (Expomus)

Outros projetos: Sistema - Wanderlan Paes e Carlos Rezende (estrutura e fundações); Thales 

de Azevedo (elétrico e hidrossanitário); Reka Iluminação - Ricardo Heder 

(luminotecnia); Raul Pereira (paisagismo); José Rebouças e Hitachi Ar 

Condicionado (climatização); Carlos Diniz (incêndio); Procontrole (automação)

Período de projeto: 2002

Execução da obra: Consórcio Sertenge Pentágono

Período de obra: 2003 a 2006

Iniciativa: Inicialmente particular (Emanuel Araújo e Jacques Vilain) e depois Governo do 

Estado da Bahia

Patrocínio: Governo do Estado da Bahia

Pavimento térreo do palacete, Projeto Executivo de Arquitetura, fl. E01. Fonte: peças 

gráficas fornecidas pelo museu.

1° andar do palacete, Projeto Executivo de Arquitetura, fl. E02. Fonte: peças gráficas 

fornecidas pelo museu.

Adaptação (continuação)
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Nome: Palacete das Artes (Museu Rodin)

Localização: Salvador/BA

2° andar do palacete, Projeto Executivo de Arquitetura, fl. E03. Fonte: peças gráficas 

fornecidas pelo museu.

Sótão do palacete, Projeto Executivo de Arquitetura, fl. E04. Fonte: peças gráficas 

fornecidas pelo museu.

Demolição do trecho da fachada posterior, durante as obras de adaptação. Fonte: 

NAHAS, 2008, p. 290.

Peças gráficas:

Adaptação (continuação)
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Nome: Palacete das Artes (Museu Rodin)

Localização: Salvador/BA

Data da visita: Preenchimento da ficha:

24/04/2019 e 

18/06/2019

15/06/2019

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 22

Fontes de pesquisa

https://museupalacetedasartes.wordpress.com/

http://www.ipac.ba.gov.br/

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/06.070/2721

Museu Rodin Bahia Salvador BA 2002.pdf

Documentos obtidos em meio digital, em visita pessoal realizada no dia 18/06/2019, contendo projetos 

de arquitetura e complementares.

NAHAS, Patrícia Visconti. Brasil Arquitetura: memória e contemporaneidade. Um percurso do Sesc 

Pompéia ao Museu do Pão (1977 – 2008). 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) 

- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Palo, 2008.

https://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1095518-museu-rodin-reabre-com-novo-nome-e-proposta-

diferente

https://www.archdaily.com.br/br/910445/museu-rodin-bahia-brasil-arquitetura

http://www.nelsonkon.com.br/museu-rodin-bahia/

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/slideshow/newslideshow.aspx?idproject=2799&index=6

https://www.salvadordabahia.com/experiencias/palacete-das-artes/

https://palacete-das-artes.negocio.site/

http://www.setur.ba.gov.br/modules/galeria/uploads/1137/1557516815Obras_de_Rodin_Palacetes_das

_Artes.jpg

Observações

http://brasilarquitetura.com/

https://web.facebook.com/PalaceteDasArtes/photos/a.729520947196479/729521433863097/?type=3&t

heater

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.123982244417022&type=3

-
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Nome: Pinacoteca de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Foto:

Veronica Fernandes

09/10/2019

Endereço: Praça da Luz, n. 02, Bom Retiro, São Paulo/SP, CEP 01120-010

Site: http://www.pinacoteca.org.br

Telefone: (11) 3324-1000

E-mail geral: pinacotecasp@pinacoteca.org.br

Pessoas de contato: (11) 3324-0980; nam@pinacoteca.org.br

Natureza jurídica: Pública (Estadual)

Propriedade: Governo do Estado de São Paulo

Ano de criação: 1905 (Regulamentada pelo Decreto-Lei n. 1.271, de 21/11/1911)

Gestão: Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC (Organização Social)

Diretor (a): Jochen Volz

Tipo de acervo: Arte

Funcionamento: Quarta a segunda: das 10h às 18h.

Ingresso: Inteira: R$ 10,00. Meia-entrada: R$ 5,00. Gratuito aos sábados. Isento para 

menores de 10 anos e maiores de 60.

Mantenedor: Governo do Estado de São Paulo

Visitantes em 2014: 483.916

Visitantes em 2015: 553.570

Visitantes em 2016: 325.343

Visitantes em 2017: 347.166

Visitantes em 2018: não consta no FVA 2018

Ano de construção: 1897-1900 (nunca finalizado)

Nome: Liceu de Artes e Ofícios

Propriedade: -

Projeto: Projeto do escritório de Ramos de Azevedo e desenho de Domiciano Rossi

Tipologia de uso: Institucional

Uso original: Liceu de Artes e Ofícios

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                                                  FICHA 23

Dados institucionais

Sede
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Nome: Pinacoteca de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Usos posteriores: Cursos de instituição artística e o Ginásio do Estado (1900-?); Pinacoteca 

(1905); Primeira Legião (1930); Batalhão Militar Santos Dumont (1932); Escola 

de Belas Artes (1946-1989), Serviço de Fiscalização Artística, Escola de Arte 

Dramática, Conservatório Estadual de Canto Orfeônico e Liceu de Artes e 

Ofícios.

Proteção legal: Tombamento em conjunto federal (Iphan), "Conjunto Arquitetônico e 

Paisagistico no Bairro da Luz", processo n. 1463-2000, inscrito no Livro 

Histórico em setembro de 2016. Tombamento individual estadual (Condephaat) 

processo n. 00215/79, Resolução de Tombamento n. 24 de 05/05/1982, 

inscrição no Livro do Tombo Histórico n. 224, p. 62, de 19/01/1987. 

Tombamento individual municipal (Conpresp), Resolução 05/1991.

Área do terreno: 7.500 m²

Área construída: -

Fachada principal, sem data. Disponível em: 

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo/

Prédio da Pinacoteca e do Liceu de Artes e Ofícios, em 1905. Disponível em: 

http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2007/espaco78abr/0cultura02.htm

Inauguração: Fevereiro de 1998

Projeto arquitetônico: Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli, Weliton Ricoy Torres

Site do projetista: não possui

Iconografia:

Adaptação

Sede (continuação)
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Nome: Pinacoteca de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Prêmios: Prêmio Arquitetura Mies van der Rohe para América Latina

Área construída final: 10.815,00 m2

Projeto museográfico: -

Outros projetos:

Estrutura: Jorge Zaven Kurkdjian, Waldir Carlos Pomponio. Instalações: PEM 

Engenharia. Ar condicionado: Thermoplan Engenharia Térmica Ltda. 

Luminotecnia: Piero Castiglioni. Consultoria acústica: Milton Granado. 

Consultoria de conservação: Luiz A . C. Souza.

Período de projeto: 1994

Execução da obra: RBS Construções Ltda. (1993-1994); Construtora Martur Ltda. (1996-1998)

Período de obra: 1993-1998

Iniciativa: Governo do Estado de São Paulo

Patrocínio: Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo

não conseguimos acesso às peças gráficas do projeto de adaptação

Pavimento térreo. Disponível em: https://www.archdaily.com.br

Adaptação (continuação)
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Nome: Pinacoteca de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

1° andar. Disponível em: https://www.archdaily.com.br

2° andar. Disponível em: https://www.archdaily.com.br

Corte AA. Disponível em: https://www.archdaily.com.br

Adaptação (continuação)
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Nome: Pinacoteca de São Paulo

Localização: São Paulo/SP

Data da visita: Preenchimento da ficha:

09/10/2019 14/12/2019

A edificação passou por diversas reformas e adaptações ao longo dos anos, inclusive para o próprio 

uso da pinacoteca.

Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx

http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2007/espaco78abr/0cultura02.htm

Sobre o estado de conservação antes da obra: "De lá para cá, o edifício passou a receber diversos 

tipos de ocupação e toda a sorte de absurdas agressões e abandono, desde a inclusão de piso 

intermediário numa ala inteira, para abrigar uma escola com milhares de alunos, até as 

transformações, inevitáveis, dos arredores, desengonçando sua implantação, quando deveriam 

manter-se cuidadosas com a sua arquitetura peculiar. O prédio em si também sofreu estragos, 

consequência das águas, do estado dos telhados, goteiras e entupimentos das prumadas de águas 

pluviais, principalmente." Archdaily

"O projeto procurou resolver os problemas detectados no diagnóstico do prédio: a umidade que 

paulatinamente degradava as robustas paredes em alvenaria de tijolos de barro; a complicada 

distribuição das áreas de exposições espalhadas por inúmeras salas e estruturada a partir dos vazios 

internos conformados por uma rotunda central em forma octogonal e dois pátios laterais e, ainda, o 

plano de acesso, comprometido pelas transformações urbanas ocorridas nas áreas entorno do 

edifício." Archdaily

"Na reforma à qual foi submetido na década de 1970, o prédio teve parte da fachada principal 

revestida com travertino, massa especial que imita o mármore." USP

Fontes de pesquisa

FICHA DE INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MUSEUS                              continuação FICHA 23

http://www.pinacoteca.org.br

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo/

https://www.archdaily.com.br/br/897005/visite-a-pinacoteca-de-sao-paulo-em-realidade-virtual-e-

passeio-360-degrees?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,pinacoteca-de-sao-paulo-vai-ganhar-novo-predio-para-

arte-contemporanea,70002350218

Observações

https://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-

rocha?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.007/951

http://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/nova-luz-veja-aqui-o-passo-a-passo-da-revitalizacao-

cultural/

https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetura/pinacoteca/

https://www.arquivo.arq.br/pinacoteca-do-estado?lightbox=image_13g6


