






 

APRESENTAÇÃO 

O 7º Seminário Museografia e Arquitetura de Museus celebra duas décadas de 
atividades destinadas à produção e difusão do conhecimento que entrelaça Arquitetura, 
Museologia e Patrimônio. O sétimo encontro abrange as expressões históricas do 
pensamento e das técnicas patrimoniais que articulam os processos de reconhecimento 
e inclusão social.  Portanto, os objetos, edifícios e lugares simbólicos, ou seja, os 
“suportes” de ideias, acontecimentos, projetos e exposições encontram-se aqui 
discutidos na perspectiva identitária.  

O Caderno dos Resumos se estrutura, em primeiro lugar, nas cidades onde aconteceram 
os encontros; em seguida, os artigos demonstram a diversidade dos temas tratados, 
acontecendo o acesso direto aos autores com a disposição em ordem alfabética do 
primeiro nome, conforme a tradição em nosso país.  

Painéis, diálogos, palestras, mesas-redondas, sessões de aberturas, encerramentos e 
comunicações, oficinas e lançamento de publicações se desenvolveram entre os dias 18 
de outubro e 11 de novembro de 2021 nas cidades de Lisboa, Madrid, Recife, Petrópolis 
e Rio de Janeiro. Nas plataformas virtuais, professores e professoras, pesquisadores e 
estudantes, profissionais e interessados americanos, europeus e asiáticos apresentaram 
e discutiram ideias e experiências sobre a função dos museus com o objetivo de ampliar 
o conhecimento das ações museológicas e tornar o mundo mais justo.  

Desse modo, esperamos que as reflexões sobre as novas abordagens dos problemas 
atuais do Patrimônio da Cultura possam contribuir para libertar, aproximar e realizar a 
utopia da vida cotidiana comum.  
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A América como efeméride, nas malhas que o Império tece:  

o historiador, a estátua, seu subalterno e o ventríloquo 

Amilcar Torrão Filho 
Professor PUC-USP/PPGH 

 

Resumo 

Em 10 de novembro de 2018, a cidade de Los Angeles retirou uma estátua de Cristóvão Colombo 
de um parque da cidade por considerá-lo um genocida dos povos ameríndios. Isso reabriu um 
debate sobre a violência da colonização da América e a legenda negra que acompanha os povos 
colonizadores, sobretudo os espanhóis. A grande figura ausente desse debate é o próprio 
continente americano e seus povos originários; missionários, governadores coloniais, 
burocratas, historiadores, antropólogos, literatos produzem há séculos discursos sobre o Novo 
Mundo nos quais, quase sempre, o continente se apresenta vazio, terra virgem, página em 
branco. Esta comunicação pretende tratar desses discursos que tratam da América como 
ventríloquos que falam pelo Outro, pelo ameríndio, pelo americano, pretendendo falar pelo 
subalterno, mas apenas camuflando um Sujeito Ocidental que se pretende Uno e Absoluto. Para 
isso seguimos o debate público realizado pela imprensa on-line sobre as políticas de memória 
que opõem uma leitura americana da conquista, que cada vez mais questiona as suas práticas 
racistas e violentas, e uma leitura europeia que tenta justificar a conquista utilizando a 
perspectiva histórica dos eventos da conquista, debate que mobiliza e se utiliza do discurso 
historiográfico para justificar-se.  
Palavras-chave: América; Conquista; Historiografia; Estátuas; Patrimônio. 

 

Abstract 

On November 10, 2018, the city of Los Angeles removed a statue of Christopher Columbus from 
a city park for considering him a genocide of the Amerindian peoples. This reopened a debate 
about the violence of the colonization of America and the black legend that accompanies the 
colonizing peoples, especially the Spaniards. The great figure absent from this debate is the 
American continent itself and its original peoples; missionaries, colonial governors, bureaucrats, 
historians, anthropologists, literati have been producing discourses about the New World for 
centuries in which, almost always, the continent is empty, virgin land, blank page. This 
communication intends to deal with these discourses that deal with America as ventriloquists 
who speak for the Other, for the American, intending to speak for the subaltern, but only 
camouflaging a Western Subject who intends to be One and Absolute. For this, we follow the 
public debate carried out by the online press on memory policies that oppose an American 
reading of the conquest, which increasingly questions its racist and violent practices, and a 
European reading that tries to justify the conquest using the historical perspective of the events 
of the conquest, debate that mobilizes and uses historiographical discourse to justify itself. 
Key-words: America; Conquest; Historiography; Statues; Patrimony.  
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Adaptação de bens culturais tombados para uso como museus:  

resultados para o patrimônio arquitetônico 

Veronica Fernandes 
Arquiteta e Urbanista, Diretora de Projetos DOMO Arquitetura Engenharia e Projetos Culturais 

 

Resumo 

O presente artigo apresenta as principais conclusões extraídas da dissertação de mestrado da 
autora, que analisou os impactos de 23 intervenções de adaptação para implantação de museus 
brasileiros em edificações preexistentes e reconhecidas oficialmente como bem cultural 
arquitetônico, com o objetivo de 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. Como 
resultado, evidenciam-se os impactos que mais frequentemente prejudicam a preservação dos 
valores culturais do nosso patrimônio arquitetônico na adaptação a novos usos. 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 article presents the main conclusions drawn from the author's master's thesis, which 
analyzed the impacts of 23 adaptation interventions for the implantation of Brazilian museums 
in preexisting buildings, officially recognized as an architectural heritage, with the aim to identify 
whether, in the light of principles of critical-conservative restoration, such impacts are harmful 
to the preservation of the cultural values of these assets, or positive strategies for reconciling 
new demands with preexistence. As a result, the impacts that most often affect the preservation 
of the cultural values of our architectural heritage in adapting to new uses are highlighted. 
Finally, the rigid and literal application of theoretical principles when conceiving an intervention 
on architectural heritage is discussed, pointing out the need for interpretation of such principles, 
according to the conditions presented in each situation. 
Key Words: Reuse. Adaptation. Architectural heritage. Restoration. Museum 
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Proyecto de recuperación de la memoria histórica el Fondó de Monòver: 

musealización de un conjunto histórico para la reconstrucción  
de la identidad colectiva 

Ángel Luis Rocamora Ruiz 
Arquiteto, CEO Rocamora Diseño y Arquitectura S.L.P. 

Susana H. Soler Beresaluze 
Historiadora, Desenvolvedora de Conteúdos Rocamora Diseño y Arquitectura S.L.P. 

 

Abstract 

En España en los últimos años y, sobre todo, desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica 
en 2007, la sociedad demanda cada vez con más fuerza la recuperación de la memoria de un 
colectivo social, parte protagonista de la Guerra Civil Española (1936-1939) y víctima de la 
represión durante la dictadura franquista. Esta recuperación se apoya fundamentalmente en las 
nuevas tecnologías para la recuperación de fosas comunes y estructuras asociadas, el registro 
digital de los testimonios orales de este colectivo, y el compromiso de los proyectos de puesta 
en valor de transmitir la información con recursos a la altura de la demanda tecnológica de la 
sociedad actual. Unos recursos con una función social, la de la restitución del recuerdo, la justicia 
y la identidad histórica de un colectivo que fue silenciado.  

 

Abstract 

In recent years Spain, and primarily since the Historic Memory Law enactment in 2007, society 
demands with more and more strength the recovery of a social collective memory, leading part 
in the Spanish Civil War (1936-1939) and victim of the Francoist dictatorship repression. This 
recovery is supported essentially in new technologies applied to the recuperation of mass graves 
and associated structures, the digital register of oral testimonies from this collective, and the 
compromise of the Valuation projects transmitting information with appropriate resources, 
according to our current society high standards of technological demand. A group of resources 
with a specific social function, memory restitution, justice an historic identity of a silenced 
collective. 
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Reflexões sobre o papel do espaço expositivo como  

protagonista arte contemporânea 

Anna Luisa Castanheira Costa 
Mestranda USP/ECA-PPGAV 

 

Resumo 

Pode-se afirmar que foi a partir da década de 1960 que transformações nos chamados modos 
de expor se fizeram mais presentes no campo da arte. A frequente experimentação explorada 
pela produção artística deste período sugere questionamentos, experimentações e rupturas 
com as formas relacionais tradicionais entre a arte, o espectador, a autor e o próprio espaço 
arquitetônico da exposição. Diante dessa nova realidade, o objetivo deste artigo é analisar e 
demonstrar que algumas práticas artísticas contemporâneas podem levar o espaço expositivo a 
uma posição de protagonismo, apontando que esse movimento foi uma reação ao modelo 
expositivo do período moderno, sendo este o que construiu e respaldou a ideia de neutralidade 
do espaço abrigador da obra de arte. 
Palavras-chave: Arte contemporânea; espaço expositivo; espectador emancipado. 

 

Resumen 

Puede afirmarse que fue a partir de la década de 1960 que las transformaciones en lenguajes y 
modos de exposición se hicieron más presentes en el campo del arte. La frecuente 
experimentación explorada por la producción artística de este período propone 
cuestionamientos, experimentos y rupturas con las formas tradicionales de relación entre arte, 
espectador, autor y el espacio arquitectónico propio de la exposición. Ante esta nueva realidad, 
el objetivo de este artículo es analizar y demostrar que algunas prácticas artísticas 
contemporáneas pueden llevar el espacio expositivo a una posición de liderazgo. Siendo este un 
movimiento de reacción la utilización de los modelos de exposición de la época moderna, que 
se construyeron y apoyaron la idea de la neutralidad del espacio que alberga la obra de arte. 
Palabras-clave: arte contemporáneo; espacio expositivo; espectador emancipado. 
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Praças e jardins de Roberto Burle Marx no Recife, Pernambuco, Brasil 

Cêça Guimaraens 
Professora UFRJ/Proarq 

 

Resumo 

O artigo apresenta os argumentos que fundamentaram a inclusão, enquanto patrimônio 
artístico e histórico, no âmbito federal, das praças e jardins públicos de Casa Forte, Euclides da 
Cunha ou Cactário da Madalena, Derby, República e Jardim das Princesas, Salgado Filho, e Dois 
Irmãos. Idealizadas pelo arquiteto de paisagens Roberto Burle Marx, estão localizadas no centro 
e em diferentes bairros da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Construídas entre 
1934 e 1958, foram inscritas no Livro do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – 
Iphan no ano de 2015 e são consideradas jardins históricos. Breve notícia biográfica revela 
alguns fatos e lugares que ele projetou em sua trajetória socioprofissional. Em seguida, o texto 
apresenta comentários sobre ações que definiram os princípios para a preservação das 
paisagens naturais e dos jardins das casas missioneiras no final do século dezenove e começo 
do século vinte na Califórnia, Estados Unidos. À época, naquele país, o revivalismo da cultura 
espanhola, a organização dos grupos e clubes privados de defensores das paisagens 
excepcionais e a mídia impressa articularam o Movimento Neocolonial à preservação da 
vegetação nativa. Com essa perspectiva, sugere-se que igual contexto influenciou, no Brasil, a 
criação do Sítio Burle Marx no final da década de 1940.  
Palavras chaves: paisagismo, praças, Roberto Burle Marx, Recife. 

 

Abstract 

The article presents the arguments that underpinned the recognition, at the national level, of 
the plazas Casa Forte, Euclides da Cunha or Cactário da Madalena, Derby, República e Jardim 
das Princesas, Salgado Filho, and Dois Irmãos idealized by architect-landscape Roberto Burle 
Marx. Located in different neighborhoods of the city of Recife, capital of the state of 
Pernambuco, these plazas and respective gardens were built between 1934 and 1958, being 
considered historical today, because they were inscribed, in 2015, in the Book of The Landscape 
Tomb of the National Historical Heritage Institute - Iphan. In very brief biographical news the 
article records some of the main facts of Burle Marx's socioprofessional trajectory to then 
comment on actions carried out in the late nineteenth and early twentieth century in California, 
United States, in defense of the landscapes and gardens of stately homes. At the time, in that 
country, the "Californios" promoted the recovery of the architecture of the Missions, the 
voluntary organization of the clubs of exceptional landscapes and, together with the printed 
media, articulated the principles of the Neo-colonial Movement to the preservation of native 
vegetation. From this perspective, it is suggested that this context would influence, at the end 
of the 1940s, the creation of the Burle Marx Site in Rio de Janeiro, Brazil.  
Key words: Landscape Architecture, Roberto Burle Marx, plazas, Recife.  
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A arqueologia e o patrimônio no âmbito da acessibilidade:  

um olhar sobre a Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói, RJ 

Gisela Vasconcelos Cunha Mello 
Turismóloga, graduanda UFF/IACS-CBD 

 

Resumo 

O presente artigo apresenta conceitos e diretrizes sobre os assuntos: patrimônio, arqueologia, 
turismo e acessibilidade. Um breve relato sobre as condições de visitação em prol das pessoas 
com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, e conservação da Fortaleza de Santa Cruz da 
Barra em Niterói no Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi bibliográfica exploratória, 
descritiva e qualitativa com pesquisa de campo com técnica de observação. Foram também 
apontadas algumas sugestões de adaptações.  
Palavras-chave:  Patrimônio. Acessibilidade. Fortes 

 

Abstract 

This article presents concepts and guidelines on the subjects: heritage, archeology, tourism and 
accessibility. A brief account of the visitation conditions in favor people with disabilities and / or 
reduced mobility, and conservation of the Santa Cruz da Barra Fortress in Niterói in Rio de 
Janeiro. The methodology used was exploratory, descriptive and qualitative with field research 
with observation technique. Also pointed out some adaptations suggestions. 
Keywords:  Patrimony. Accessibility. Fortress. 
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Gestão democrática:  
os desafios da inclusão e acessibilidade nos museus 

Isabel Cristina Ferreira Ribeiro 
Doutoranda UFRJ/Proarq 

 

Resumo 

A pesquisa foi realizada no âmbito da minha tese de doutorado sobre gestão museológica, e tem 
por objetivo discutir a gestão democrática numa perspectiva ampla, em que a ideia da inclusão 
e acessibilidade assume a centralidade desta investigação. Como metodologia para elaboração 
desse artigo, foram realizados levantamentos através de pesquisa bibliográfica, considerando a 
devida relevância do tema. No cenário museológico atual, é possível observar que os processos 
de inclusão e acessibilidade em museus têm muito para contribuir, pois beneficia grande parte 
da população, proporciona facilidades de acesso para diversos públicos e ajuda o museu a 
despir-se de sua origem elitizada, atributo que afasta as pessoas de seu espaço. Assim, a 
pesquisa se propõe a contribuir para uma reflexão sobre a gestão de museus enquanto espaços 
que permitem a garantia dos direitos de inclusão social e cultural, como forma de promover a 
cidadania dos diferentes grupos sociais. 
Palavras-chave: Gestão Democrática- Museu- Inclusão- Acessibilidade. 

 

Abstract 

The research was carried out within the scope of my doctoral thesis on museological 
management, and aims to discuss democratic management in a broad perspective, in which the 
idea of inclusion and accessibility assumes the centrality of this investigation. As a methodology 
for the elaboration of this article, surveys were carried out through bibliographical research, 
considering the due relevance of the theme. In the current museological scenario, it is possible 
to observe that the processes of inclusion and accessibility in museums have a lot to contribute, 
as it benefits a large part of the population, provides easy access for different audiences and 
helps the museum to divest itself of its elite origin, an attribute that drives people away from 
their space. Thus, the research proposes to contribute to a reflection on the management of 
museums as spaces that allow the guarantee of social and cultural inclusion rights, as a way to 
promote the citizenship of different social groups. 
Keywords: Democratic Management- Museum- Inclusion- Accessibility. 
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Museografia in situ de ruínas no Brasil:  

o lugar da arquitetura entre didática e fruição 

Tatiana de Carvalho Costa 
Doutoranda UFBA/PPGAU 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as práticas de museografia in situ de ruínas no Brasil, 
mais especificamente sobre o lugar da arquitetura nestas intervenções e o difícil equilíbrio entre 
o aspecto didático e de fruição da paisagem onde se inserem estes bens. Serão apresentados os 
exemplos das Ruínas da Igreja de São José do Queimado, em Serra/ES, as Ruínas do Engenho 
São Jorge dos Erasmos, em Santos/SP, as Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo, em São Miguel 
das Missões/RS e a Casa da Torre Garcia D’Ávila, em Mata de São João/BA. Estes quatro 
exemplos contemplam remanescentes arquitetônicos em diferentes graus de arruinamento e 
expõem abordagens que variam em função do valor histórico do bem e seu aspecto pedagógico 
ou em função da possibilidade de fruição paisagística do local. 

 

Abstract 

The objective of this work is to reflect about the practices of in situ museography of ruins in 
Brazil, more specifically about the place of architecture in these interventions and the difficult 
balance between the didactic aspect and the enjoyment of the landscape where these 
properties are located. Examples of the Ruins of the Church of São José do Queimado, in 
Serra/ES will be presented, the Ruins of the Engenho São Jorge dos Erasmos, in Santos/SP, the 
Ruins of the Church of São Miguel Arcanjo, in São Miguel das Missões/RS and the Casa da Torre 
Garcia D'Ávila, in Mata de São João/BA. These four examples include architectural remains in 
different degrees of ruination and expose approaches that vary depending on the historical 
value of the property and its pedagogical aspect or depending on the possibility of enjoying the 
landscape of the place. 
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A restauração do Paço de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil,  

e da Catedral de Nôtre-Dame, Paris, França 

Mauricio Marinho Alves de Castilho 
Arquiteto, Coordenador de Preservação de Imóveis Tombado UFRJ 

 

Resumo 

Em um período de seis meses, duas grandes tragédias chocaram o mundo. No dia 2 de setembro 
de 2018, o incêndio no Paço de São Cristóvão, sede do Museu Nacional, pouco tempo depois, 
em 15 de abril de 2019, outro incêndio devastou a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ícone 
mundial da arquitetura da Idade Média, em estilo gótico francês, a catedral é referência não só 
na arquitetura, mas também na literatura, cinema e artes plásticas. O processo de reconstrução 
arquitetônica do Paço de São Cristóvão estabelece uma oportunidade inédita para um momento 
reflexivo, tanto do ponto de vista teórico como do empírico. Com base nessa premissa, o artigo 
demonstra as reflexões iniciais da compilação e entendimento dos princípios teóricos das ações 
voltadas para a reconstrução do Paço de São Cristovão, edifício que abriga o Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O processo de reconstrução da Catedral de Notre-Dame 
também estabelece uma oportunidade para análise; desta forma, configura ponte de 
comparação sobre as recuperações em andamento. Compreende-se que essas edificações 
passam por um complexo processo de reconstrução e de restauro, que apresentam 
similaridades e diferenças conceituais decorrentes de diversos fatores, desde os danos que 
aconteceram como também de fatores sociais, culturais e financeiros.  

 

Abstract 

In a six months period, two big tragedies shocked the world. On September 2, 2018, a fire in the 
Paço de São Cristóvão, headquarters of the National Museum, a few months after that, on April 
15, 2109, another fire also devastated the Cathédrale de Notre Dame de Paris, France. World 
icon of the Middle Age architecture, in French Gothic style, the cathedral is a reference not only 
in architecture, but also in literature, cinema and plastic arts. The process of architectural 
reconstruction of the Paço de São Cristóvão provides an unprecedented opportunity for a 
reflective moment from both a theoretical and an empirical point of view. Based on this premise, 
the article demonstrates the initial reflections of the compilation and understanding of the 
theoretical principles of the actions aimed at rebuilding the Paço de São Cristóvão, a building 
that houses the National Museum of the Universidade Federal do Rio de Janeiro. The process of 
Cathédrale de Notre Dame’s rebuilding also provides an opportunity for analysis; in this way, it 
sets up a comparison over recoveries in progress. It is understood that these buildings go 
through a complex process of reconstruction and restoration that presents similarities and 
conceptual differences, arising from several factors, from the damage that happened to social, 
cultural and financial factors.   
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O Museu da Agricultura de Taubaté:  

o inventário como instrumento de identidade e reconhecimento 

Ademir Pereira dos Santos 
Professor UNITAU-SP e UNESP/CUBA 

Marilucia Botallo 
Diretora Técnica IAC, Coordenadora UNESP/CUBA-Museologia, Colecionismo e Curadoria 

Raphael Thomaz Sanches do Amaral 
Professor Escola da Cidade-SP e UNITAU/CAU 

 

Resumo 

Apresentamos aqui o Museu da Agricultura de Taubaté que, por meio do Programa de Apoio à 
Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, foi objeto de um 
inventário, cujo objetivo era documentar as 100 peças que integram o seu acervo. O Museu da 
Agricultura, criado em 2003, está localizado ao lado do Museu da Imigração Italiana, instalado 
no bairro do Quiririm. O inventário é um passo estratégico para valorizar o acervo do museu que 
se destaca na região e no estado São Paulo, mas que devido à falta da documentação sistemática 
encontra-se subutilizado. A documentação foi desenvolvida a partir da metodologia utilizada 
pelos museus da Secretaria de Cultura, que integram o Sistema Estadual de Museus de São 
Paulo, o SISEM. A documentação e o inventário proporcionaram o desenvolvimento do Plano 
Museológico e Projeto Expográfico, em curso, fundamentais para a sua consolidação. 
Palavras-chave: Museu da Agricultura. Inventário. Documentação. Taubaté. PROAC SP. 

 

Abstract 

Here we present the Museum of Agriculture of Taubaté, which, through the Culture Support 
Program of the Secretariat of Culture and Creative Economy of the State of São Paulo, was the 
object of an inventory, whose objective was to document the 100 pieces that make up its 
collection. The Agriculture Museum, created in 2003, is located next to the Italian Immigration 
Museum, installed in the Quiririm district. The inventory is a strategic step to enhance the 
museum's collection, which stands out in the region and in the state of São Paulo, but which, 
due to the lack of systematic documentation, is underused. The documentation was developed 
based on the methodology used by the museums of the Department of Culture, which are part 
of the São Paulo State Museum System, the SISEM. The documentation and the inventory 
provided for the development of the Museological Plan and Expographic Project, in progress, 
which were fundamental for its consolidation. 
Keywords: Museum of Agriculture. Inventory. Documentation. Taubate. PROAC SP. 
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O pensamento pós-colonial e a construção da identidade nacional 
nas primeiras décadas do século XX no Brasil 

Bruna Carneiro Leão Simões 
Arquiteta e Urbanista, Graduanda UFOP/DH 

 

Resumo 

Esse presente trabalho tem como principal intuito dialogar o discurso narrativo elaborado pelos 
intelectuais modernistas sobre a identidade nacional a partir da perspectiva de estudiosos pós-
colonialistas a fim de estabelecer uma relação entre os valores enunciativos. O Movimento 
Modernista foi responsável por trazer luz a discussão sobre o representante autenticamente 
brasileiro que, conjuntamente com os ideais dos Monumentos Históricos discutidos na França 
em 1837 e trazidos para o Brasil no final do século XIX, encontrou como resposta a sua busca a 
arquitetura Colonial. Essa determinação enfatizou a importância da proteção desse patrimônio 
em detrimento dos outros estilos arquitetônicos. É a partir da análise dessa polarização e 
hierarquização sob a perspectiva pós-colonial que este estudo visa compreender a construção 
da narrativa que privilegia um ao outro e as suas consequências. 
Palavras-chave: Pós-colonialismo; Modernismo; Patrimônio Arquitetônico; Ouro Preto. 

 

Abstract 

The main purpose of this present work is to dialogue the narrative discourse elaborated by 
modernist intellectuals about national identity from the perspective of post-colonial scholars in 
order to establish an association between the enunciative values. The Modernist Movement was 
responsible for bringing light to the discussion about the authentically Brazilian representative 
who, together with the ideals of Historical Monuments discussed in France in 1837 and brought 
to Brazil at the end of the 19th century, found Colonial architecture as an answer. This 
determination emphasized the importance of protecting this heritage at the expense of other 
architectural styles. It is from the analysis of this polarization and hierarchy as from a post-
colonial perspective that this study aims to understand the construction of the narrative that 
privileges one another and its consequences. 
Keywords: Postcolonialism; Modernism; Architectural Heritage; Ouro Preto. 
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Decolonialismo do MoMA ao MAM SP:  

revisado a partir da gênese de uma arquitetura moderna de exposições 

César Augusto Sartorelli 
Professor UNIP/CAU 

 

Resumo 

O artigo relaciona conceitos de decolonialismo com a arquitetura expositiva, revisitando a 
gênese do paradigma do cubo branco no MoMA de Nova Iorque, relacionando-a com a viagem 
de Grand Tour à Europa de Alfred H. Barr Jr., futuro diretor e curador deste primeiro museu de 
arte moderna. Fala de como esta viagem se relaciona com o colonialismo artístico eurocêntrico, 
e de como este paradigma foi exportado e replicado em outros museus de arte moderna em 
países periféricos e na própria Europa, convertendo o colonizado em colonizador cultural. 

 

Abstract 

The article concern and discuss concepts of decolonialism in the field of exhibition architecture, 
revisiting the genesis of the white cube paradigm at MoMA in New York, relating it to the Grand 
Tour trip to Europe by Alfred H. Barr Jr., future director and curator of this first modern art 
museum. How he travel to reforce the Eurocentric artistic colonialism, and how this paradigm 
was exported and replicated in other modern art museums in peripheral countries and in Europe 
itself, converting the colonized into a cultural colonizer. 
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Bens integrados e a conservação dos espaços musealizados e  

patrimonializados do Pavilhão Mourisco da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 

Elisabete Edelvita Chaves da Silva 
Doutoranda UNIRIO/Mast, Tecnologista Fiocruz 

Marcus Granato 
Diretor Mast, Bolsista 1C CNPq 

 

Resumo 

A Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz é uma instituição brasileira tecno-científica, criada em 1900, 
vinculada ao Ministério da Saúde, que desenvolve um importante papel social frente ao 
enfrentamento das doenças. A pesquisa exploratória foi realizada por meio da análise 
bibliográfica dos autores que pesquisam sobre a Fiocruz e os acervos institucionais, análise 
documental referente à legislação e observações em campo no exercício profissional. O texto 
tem como objetivo refletir sobre a gestão da conservação dos bens patrimonializados e 
musealizados, com ênfase nos bens integrados, na função social e em estratégias institucionais 
para a conservação dos acervos. Historiciza acontecimentos relevantes na construção da 
instituição para o patrimônio científico e cultural e apresenta os acervos culturais e científicos 
da Fiocruz dispostos no Pavilhão Mourisco. Conclui que os documentos elaborados e os 
trabalhos compostos por representantes das unidades são importantes instrumentos de gestão 
da preservação do patrimônio cultural e científico da Fiocruz. 

 

Abstract 

The Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz is a Brazilian techno-scientific institution, created in 1900, 
bound to the Ministry of Health, which plays an important social role in fighting diseases. The 
exploratory research was carried out through bibliographical analysis of authors who research 
about Fiocruz and institutional collections, documental analysis regarding legislation and field 
observation in professional practice. The text aims to reflect on the management of the 
conservation of heritage and musealized, with an emphasis on “Bens Integrados”, the social 
function and institutional strategies for the conservation of collections. It historicizes relevant 
events in the building of the institution for the scientific and cultural heritage and presents 
Fiocruz's cultural and scientific collections arranged in the Mourisco Pavilion. It concludes that 
the documents prepared and works composed by representatives of the units are important 
instruments for managing the preservation of Fiocruz's cultural and scientific heritage. 
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Museu da Memória Negra de Petrópolis:  

(re) leituras como mecanismo de autoafirmação da identidade negra  

Filipe Graciano Neves 
Graduando UERJ/ESDI, Co-idealizador Museus da Memório Negra Petrópolis 

 

Resumo 

Propõe-se uma investigação acerca da construção da identidade negra atravessada pelo racismo 
na cidade de Petrópolis. Apontando a construção de uma narrativa de cidade que forja uma 
identidade imperial do colono alemão em detrimento de tantas outras, mais precisamente uma 
contribuição direta da população negra. Faz-se uma denúncia, e com ela o anúncio da realização 
existencial do MUSEU DA MEMÓRIA NEGRA DE PETRÓPOLIS, um dispositivo possível de resgate 
da memória e consolidação da identidade negra na cidade. Apresentando caminhos estratégicos 
para sua realização existencial, perpassando o debate de cidade, território, história, memória e 
patrimônio. Uma proposta de restabelecimento para a vida e para memória da identidade negra 
na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. 

 

Abstract 

An investigation is proposed about the construction of the black identity interposed by the 
racism in the city of Petrópolis, in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Relating the construction of 
a narrative of a city forged with an imperial identity by the german colonist at the costs of so 
many others, more precisely a direct contribution of the black population. A complaint is made, 
and with it the announcement of the existential realization of the MUSEU DA MEMÓRIA NEGRA 
DE PETRÓPOLIS (MUSEUM OF THE BLACK MEMORY OF PETRÓPOLIS), a possible apparatus for 
the bring up of the memory and the consolidation of the black identity in the city. Bringging 
foward strategic paths for its existential realization, intersecting the city's debate, its territory, 
history, memory and heritage. A proposal to the retrieval of the life and the memory of the black 
identity in the city. 
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Modos de expor:  
dos suportes expositivos ao contexto urbano 

Gabriela Koentopp 
Mestranda USP/PPG-IAU 

Rodrigo Sartori Jabur 
Professor UFPR/DAU 

 

Resumo 

Buscamos compreender como as formas de expor passaram por modificações tais que 
aproximaram as obras do contexto urbano. O estudo tem como objetivo analisar as formas de 
expor modernas e contemporâneas, partindo do suporte como elemento de análise. O recorte 
temporal se dá entre as décadas de 1950 e 1970. Traçamos uma análise das formas de expor 
para entender como acontece o rompimento da arte com as barreiras físicas dos museus, seja 
por meio da crítica institucional, site-specific ou arte urbana. Para isso, foi utilizado o método 
qualitativo de investigação bibliográfica.  
Palavras-chave: Museus; Design de exposição; Arte urbana; Site-specific.  

 

Abstract 

We seek to understand how the ways of exhibition underwent such changes that brought the 
works closer to the urban context. The study aims to analyze modern and contemporary ways 
of exhibiting, starting from the support as an element of analysis. The time frame takes place 
between the 1950s and 1970s. We analyze the ways of exhibiting to understand how art breaks 
with the physical barriers of museums, whether through institutional criticism, site-specific or 
urban art. For this, the qualitative method of bibliographic research was used.  
Keywords: Museums; Exhibition design; Urban art; Site-specific. 
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Qual passado interessa? 

Guilherme Araujo de Figueiredo 
Professor UFF/FAU 

 

Resumo 

Fenômeno que atualmente ocorre em diversos países, a derrubada de estátuas suscita 
questionamentos sobre dicotomias inescapáveis: imagem x matéria; história x memória; tempo 
x espaço; homenagem x biografia; documentabilidade x artisticidade; espaço arquitetônico x 
espaço urbano. Todas elas plausíveis e passíveis de consideração no que diz respeito à 
importância e à existência das estátuas, antes de tudo, como documentos históricos e como 
artefatos que registram comportamentos e pensamentos significativos à presença das 
sociedades e suas ações. Podemos, hoje, descartar o que fizemos ontem em nome de novas 
convicções? Os atos reprováveis da nossa ascendência devem ser apagados da história ou 
precisam servir de referência para que não cometamos os mesmos erros? Estátuas 
comemorativas e homenageantes ainda são necessárias? Em honra de que ou quem? 
Palavras-chave: Semiótica; História; Sociedade contemporânea; Paisagem urbana; Patrimônio 
Cultural. 
  

 

Abstract 

A phenomenon that currently occurs in several countries, the demolition of statues raises 
questions about inescapable dichotomies: image vs. matter; history vs. memory; time vs. space; 
tribute vs. biography; documentability vs. artisticity; architectural space vs. urban space. All of 
them plausible and subject to consideration regarding the importance and existence of the 
statues, above all, as historical documents and as artifacts that record behaviors and thoughts 
that are significant to the presence of societies and their actions. Can we, today, discard what 
we did yesterday in the name of new convictions? Should the reprehensible acts of our ancestry 
be erased from history or do they need to serve as a reference so that we don't make the same 
mistakes? Are commemorative and honoring statues still needed? In honor of what or who? 
Keywords: Semiotics; History; Contemporary society; Urban landscape; Cultural heritage. 
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El proyecto sostenible de los grandes museos de Madrid:  

Museo del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornermisza 

Héctor Navarro Martínez 
Professor ETSAM/UPM 

 

Resumen 

El presente texto tiene como objeto analizar todas aquellas realidades que forman parte del 
Museo del S.XXI. El museo contemporáneo debe tener una vocación sostenible a muy diversas 
escalas; desde planteamientos edificatorios que energéticamente promuevan un mínimo 
consumo, hasta una sostenibilidad social en donde la inclusión resulta ser estrategia clave, o una 
sostenibilidad económica que permita la autofinanciación de futuros proyectos. Este trabajo se 
centra en tres casos de estudio en la ciudad de Madrid: Museo del Prado, Museo Thyssen-
Bornemisza y Museo Reina Sofía, los cuales permiten analizar cómo se acometen todos aquellos 
temas que tienen que ver con la promoción de la sostenibilidad. Cada una de estas instituciones 
se ha adaptado a las nuevas necesidades del contexto actual, siendo todas ellas precursoras de 
nuevos entendimientos que definen la ruta de otras instituciones de menor envergadura. 

 

Abstract 

The purpose of this text is to analyze all those realities that are part of the Museum of the XXI 
century. The contemporary museum must have a sustainable vocation at very different scales; 
from building approaches that energetically promote minimal consumption, to social 
sustainability where inclusion turns out to be a key strategy, or economic sustainability that 
allows self-financing of future projects. This work focuses on three case studies in the city of 
Madrid: the Prado Museum, the Thyssen-Bornemisza Museum and the Reina Sofia Museum, 
which allow us to analyze how all those issues that have to do with promoting sustainability are 
approached. Each of these institutions has adapted to the new needs of the current context, all 
of them being precursors of new understandings that define the path of other smaller 
institutions. 
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Reflexos do colonialismo na apreciação do patrimônio cultural 

Isabela Peixoto de Mello 
Mestre Academy of Art College - USA 

 

Resumo 

A apreciação do patrimônio cultural é resultado de um processo social dinâmico. Atualmente, 

as culturas afrodescendentes e indígenas vêm ganhando cada vez mais espaço e 

reconhecimento através da valorização de suas arquiteturas e de suas culturas. Um exemplo 

dessa mudança na apreciação cultural é o Cais do Valongo Ainda assim continua havendo uma 

grande segregação social que se reflete na própria segregação espacial na cidade do Rio de 

Janeiro.   Entretanto, a atividade de preservação cultural deve ser criteriosa de forma a não 

contribuir na apreciação de um passado idealizado. 

Palavras-Chaves: apreciação, patrimônio cultural, Cais do Valongo. 

 

Abstract 

The appreciation of the cultural heritage is the result of a dynamic social process. Nowadays, 

afro-descendant and indigenous cultures are gaining more and more space and recognition 

through the appreciation of their architecture and their cultures. An example of this change in 

the culture appreciation is the Cais do Valongo. Even so, there is still a great social segregation 

that reflects in the space segregation itself in the city of Rio de Janeiro. However, the cultural 

preservation activity must me made with criterion so as not to contribute to the appreciation of 

an idealized past. 

Keywords: appreciation, cultural heritage, Cais do Valongo. 
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Irradiaciones de lo invisible:  

acerca del Museo Kolumba y del Museo de la mina Allmannajuvet de Peter Zumthor 

Jaime Aparicio Fraga 
CEO estudio AIR Arquitectxs 

Luciana Bruna Lodigiani 
Directora de Proyectos en AIR Arquitectxs 

 

Abstracto 

La arquitectura del suizo Peter Zumthor (Basilea, 1943) ha tenido, desde mitad de los años 80, 
una cierta ligazón con los museos o los espacios expositivos. En este sentido, en su obra reciente 
encontramos dos piezas museísticas aparentemente antitéticas entre sí: su materialidad, su 
posicionamiento ante el paisaje, su espacialidad, incluso la forma de ser recorridas o utilizadas, 
nos hablan de estrategias contrapuestas: se trata del Museo Kolumba en Colonia, Alemania 
(2007), y el Museo de la mina de zinc Allmannajuvet en Noruega (2016). Sin embargo, en un 
análisis más profundo encontramos, no sólo metodologías tangentes, sino profundas 
conexiones con dos conceptos comunes de mayor calado, como son la estratificación y la 
irradiación. La forma de hilvanar estratos, de crear palimpsestos que se mueven entre lo 
exhibido físicamente y lo invisible, entre la memoria del lugar y el tiempo, nos remiten 
necesariamente a preguntarnos si existe una lingüística común entre ambos, y si ésta es 
extrapolable a toda su producción museística.   

 

Abstract 

The architecture of the Swiss Peter Zumthor (Basel, 1943) has had, since the mid-1980s, a certain 
link with museums or exhibition spaces. In this sense, in his recent work we find two museum 
pieces apparently antithetical to each other: their materiality, their positioning in the landscape, 
their spatiality, even the way they are traveled or used, speak to us of opposing strategies. These 
are the Kolumba Museum in Cologne, Germany (2007), and the Allmannajuvet’s Zinc Mine 
Museum in Norway (2016). However, in a deeper analysis we find, not only tangent 
methodologies, but deep connections with two common concepts of greater significance, such 
as stratification and irradiation. The way of weaving strata together, of creating palimpsests that 
move between the physically exhibited and the invisible, between the memory of place and 
time, necessarily lead us to wonder if there is a common linguistics between the two, and if this 
can be extrapolated to all of his museum production. 
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Espacio tropológico y sistema patrimonial:  

Bernard Huet en la revista AA 

José Manuel González Izquierdo 
Doutorando ETSAM/PPA 

 

Resumen 

El presente artículo estudia el contenido de los escritos del arquitecto francés Bernard Huet en 
su periodo como director de la revista Architecture d’Aujourd’ Hui desde el año 1974 a 1977. El 
objetivo de esta revisión es encontrar las bases de lo que se puede definir como un “Sistema 
patrimonial”, entendido como un conjunto de supuestos teóricos y prácticas operativas de la 
arquitectura, que tienen como finalidad la construcción de la ciudad entendida como entrono 
social integrado con unos ciertos valores culturales. El marco de la investigación se desarrolla 
dentro del estudio general de los préstamos de la biblioteca de la ETSAM entre el año 1940 y 
1989, un trabajo que tiene como premisa la posibilidad de encontrar un cierto discurso propio 
de la institución, en relación con el proyecto de arquitectura y sus distintos ámbitos, dentro de 
los que se integran los presentes contenidos. 

 

Abstract 

To study the contents of the writings of the French architect Bernard Huet is the goal of this 
article, at his period as director of the magazine Architecture d'Aujourd’ Hui from 1974 to 1977. 
The objective of this review is to find the bases of what can be defined as a "heritage system", 
understood as a set of theoretical assumptions and operational practices of architecture, whose 
purpose is the construction of the city understood as a social environment integrated with some 
certain cultural values. The framework of the research is developed within the general study of 
the loans of the ETSAM library between 1940 and 1989, a work that has as a premise the 
possibility of finding a certain discourse of the institution, in relation to the project of 
architecture and its different áreas, in which the present contents are integrated. 
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 “Nenhum lugar é um deserto”:  

o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso de Álvaro Siza em Chaves, Portugal 
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Fernando Diniz Moreira 
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Resumo 

Ancorado em uma abordagem fenomenológica da arquitetura, o presente artigo desenvolve 
uma análise do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, projetado por Álvaro Siza na 
cidade de Chaves, Portugal. A fim de entender como estratégias projetuais podem contribuir 
positivamente para a relação entre os museus contemporâneos e a cidade, Siza foi escolhido 
pela sensível e criteriosa maneira que insere seus edifícios no contexto, particularmente no caso 
de edifícios culturais em situações urbanas complexas e delicadas que articulam tecidos 
históricos, paisagens naturais e vestígios antigos de ocupação humana. A análise busca revelar 
como esse museu adquire significado pela maneira como experienciamos seus espaços, através 
dos percursos, do manejo da luz e da relação com o sítio e a topografia por meio de sua inserção 
no lugar e no território, pelo manejo dos materiais e processos construtivos.   

 

Abstract 

Based on a phenomenological approach to architecture, this article develops an analysis of the 
Museum of Contemporary Art Nadir Afonso, designed by Álvaro Siza in the city of Chaves, 
Portugal. In order to understand how design strategies can positively contribute to the 
relationship between contemporary museums and the city, Siza was chosen for the sensitive 
and judicious way that he inserts his buildings in context, particularly in the case of buildings for 
cultural use in complex and delicate urban situations that articulate historical fabrics, natural 
landscapes and ancient vestiges of human occupation. The analysis seeks to reveal how this 
museum acquires meaning through the way we experience its spaces, through the paths, the 
management of light and the relationship with the site and the topography through its insertion 
in the place and territory, through the management of materials and construction processes. 
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Musealização de patrimônio imóvel:  
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Resumo 

O patrimônio cultural abrange bens imateriais e materiais - móveis e imóveis - sendo que estes 
possuem uma complexidade maior quanto à sua preservação, dado que, ao longo dos anos, 
podem mudar a sua utilidade, seus significados e valores atribuídos. Assim, muitas ruínas 
acabam sendo marginalizadas e esquecidas pelas gerações futuras. Portanto, devemos ressaltar 
a sua importância histórico-cultural da região, pois é uma forma de materializar a sua relação 
com o homem, logo, devemos preservar não só na materialidade como na sua imaterialidade. 
Para aprofundarmos e exemplificarmos a dupla preservação, trataremos da Biblioteca do Caraça 
– um dos elementos que compõem o Santuário do Caraça – e a sua musealização, a qual foi 
arruinada em 1968, passando por uma intervenção moderna com a finalidade de preservar a 
ruína e, concomitantemente, inserir uma estrutura independente e autônoma, resultando em 
uma relação do novo com o antigo, de forma que harmonizasse com o entorno. 
Palavras-chaves: Musealização. Ruína. Patrimônio. Arquitetura. 

 

Abstract 

Cultural heritage encompasses immaterial and material goods - movable and immovable - and 
these have a greater complexity in terms of their preservation, given that, over the years, their 
usefulness, meanings and attributed values can change. Thus, many ruins end up being 
marginalized and forgotten by future generations. Therefore, we must emphasize its historical 
and cultural importance in the region, as it is a way to materialize its relationship with man, 
therefore, we must preserve not only its materiality but also its immateriality. To deepen and 
exemplify the dual preservation, we will discuss the Caraça Library – one of the elements that 
make up the Caraça Sanctuary – and its musealization, which was ruined in 1968, undergoing a 
modern intervention in order to preserve the ruin and, concomitantly, inserting an independent 
and autonomous structure, resulting in a relationship between the new and the old, in a way 
that harmonized with the surroundings. 
Keywords: Musealization. Ruin. Heritage. Architecture. 
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Resumo 

Este trabalho dá seguimento à investigação sobre residências de arquitetos modernos no Brasil 
transformadas em casas-museu. As instituições investigadas são:  a Casa Modernista de 
Warchavchik, a Segunda Residência de Artigas, a Casa de Vidro de Bo Bardi, a Casa das Canoas 
de Niemeyer e o Sítio de Roberto Burle Marx. Analisa-se a efetividade da nova função apurando 
informações sobre seus respectivos contextos urbanos, condições de acessibilidade, propostas 
museológicas e modelos de gestão. Conclui-se que essas casas-museu têm fruição limitada, por 
sua localização, sinalização, adequação às normas de acessibilidade e discurso museológico 
voltado a um público restrito. 
Palavras-chave: Casa-museu. Casa-manifesto. Arquitetura moderna brasileira. Museologia. 
Patrimônio Cultural. 

 

Abstract 

This paper continues the research on residences of modern architects in Brazil transformed into 
houses-museum. The institutions investigated are:  Warchavchik’s Casa Modernista, Artigas’ 
Segunda Residência, Bo Bardi’s Casa de Vidro, Niemeyer’s Casa das Canoas and Burle Marx’s 
Sítio Burle Marx.  The  paper examines the effectiveness of the new use analizing informations 
about their urban contexts, conditions of accessibility, museological proposals and management 
models. We conclude that these houses-museum have limited enjoyment, because of their 
location, signalizing, accessibility standards adequacy and museological discourse aimed at an 
audience restricted. 
Key-words: House-museum. House-manifesto. Brazilian modern architecture. Museology. 
Cultural heritage. 
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Resumo 

Os museus exercem importante papel na proteção, preservação e transmissão da memória e do 
patrimônio cultural de uma sociedade. No entanto, há, especialmente no Brasil, nos últimos sete 
anos, acentuadas práticas de desvalorização, descaso e negligência com as instituições museais, 
o que se evidencia nas restrições orçamentárias crônicas e na total insustentabilidade 
econômica. Um dos resultados dessas práticas irresponsáveis apresenta-se sob a forma de 
catástrofes, com perdas inestimáveis para a cultura brasileira. Esse cenário de precariedade e 
abandono tem se acentuado com a pandemia da Covid-19, o que nos leva a refletir sobre 
possibilidades e impossibilidades no contexto das instituições museais no pós-pandemia.   
Palavras-chaves: Museologia. Arte. Arquitetura. Negligência. Precariedade. Tragédias. Perdas. 
Pandemia. Possibilidades. Impossibilidades.  

 

Abstract 

Museums play an important role in protecting, preserving and transmitting a society's memory 
and cultural heritage. However, there have been, especially in Brazil, in the last seven years, 
accentuated practices of devaluation, neglect and negligence towards museum institutions, 
which are evident in the chronic budget restrictions and total economic unsustainability. One of 
the results of these irresponsible practices is in the form of catastrophes, with inestimable losses 
for Brazilian culture. This scenario of precariousness and abandonment has been accentuated 
with the Covid-19 pandemic, which leads us to reflect on possibilities and impossibilities in the 
context of museum institutions in the post-pandemic period. 
Key words: Museology. Art. Architecture. Negligence. Precariousness. Tragedies. Losses. 
Pandemic. Possibilities. Impossibilities. 
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Fundação Casa Wabi no México 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma abordagem sobre a consideração do local na prática arquitetônica 
contemporânea a partir dos projetos de Tadao Ando e Álvaro Siza destinados à sede e pavilhão 
da Fundação Casa Wabi, situada em Oaxaca, México. A Fundação foi criada em 2014 e tem por 
objetivo promover a integração entre artistas e comunidades locais por meio de programas 
sociais de incentivo às artes. Considerando o tema da valorização de diálogos regionais e 
internacionais na produção arquitetônica contemporânea e, ainda, as tensões entre agentes 
culturais diante dos impactos da globalização, este estudo tem por objetivo promover a análise 
desses projetos, desenvolvidos a partir da relação entre especificidades da região de Oaxaca 
com as linguagens individuais dos arquitetos estrangeiros. Permeiam este estudo os debates 
teórico-críticos sobre o regional e os processos de trocas culturais e hibridização na prática 
contemporânea a partir de autores como Marina Waisman, Néstor García Canclini, entre outros. 
Palavras-chave: Fundação Casa Wabi, Regionalismo, Hibridismo cultural. 

 

Abstract 

This paper presents an approach to the consideration of local in contemporary architectural 
practice, drawing on the encounter of Tadao Ando and Álvaro Siza around the projects for the 
main building and a pavilion of the Casa Wabi Foundation, located on the coast of Oaxaca, 
Mexico. The Foundation was created in 2014 with the aim of promoting the integration of artists 
and local communities through social programs of stimulus to the arts. Considering the theme 
of valorizing regional and international dialogues in contemporary architectural production, as 
well as the tensions between cultural agents in the face of the impacts of the globalization, the 
aim of this paper is to analyze the projects developed from the relationship of Oaxaca region’s 
specificities with the individual languages of these foreign architects. This study is permeated 
with debates on the regional and on processes of cultural exchanges and hybridization in 
contemporary practice, by authors like Marina Waisman and Néstor García Canclini. 
Keywords: Casa Wabi Foundation, Regionalism, Cultural hybridism. 
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Museu do STF:  

fragmentos da história, vetor para o futuro ou  
nascimento e maturidade de um museu 
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Resumo 

O presente artigo nasce do interesse em examinar e marcar o processo de transferência do 
Supremo Tribunal Federal, no ano de 1960, com parte do seu Patrimônio Histórico do Rio de 
Janeiro para a nova capital do Brasil. Indica o status das peças vindas como raras e valiosas e em 
Brasília legitimadas como acervo museológico, e a consequente exposição histórica como 
museu. Apresenta a situação atual do museu com a readequação e expansão do espaço no 
edifício sede com projeto de Paulo Mendes da Rocha e a consequente requalificação para a 
comunicação e diálogo com cidadãos e públicos ampliados. 
Palavras chave: Museu, Museologia, Museólogos, Museus Institucionais, Supremo Tribunal 
Federal. 

 

Abstract 

The present article arise from the interest in investigate and determinate the process of 
transference of the Supreme Federal Court, in the year of 1960, with part of its Historic Legacy 
from Rio de Janeiro to the new Brazil’s capital. The article points the status of the pieces, that 
came as rare and valuable ones, and validated as museological collection, and the resulting 
historical exposition validated as museum. The article presents the current museum’s situation 
with the readjustment and expansion of the space in the headquarters building with project 
from Paulo Mendes da Rocha and the resulting museum’s requalification to the communication 
and dialogue with citizens and expanded publics. 
Keywords: Museum, Museology, Museologists, Institutional Museums, Supreme Federal Court. 
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Resumo 

Em outubro de 1863 era registrada a introdução do primeiro número da Revista do então 
nomeado Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano. Um grupo de intelectuais 
resolveu, nos idos da segunda década do século XIX, mais precisamente em 28 de janeiro de 
1862, fundar um edifício literário em nome do espírito de moderna civilização. Acreditavam que 
aquela seria uma obra “eminentemente patriótica” tendo como intuito principal “examinar, 
aprofundar e cultivar a ciência, em seu doce enlace com as artes e com as letras”, em busca de 
entender suas relações com as tradições e monumentos, parte essencial de “nossa 
particularíssima história”. À frente da nau estavam os sócios fundadores: Joaquim Pires 
Machado Portella, José Soares de Azevedo, Antônio Rangel de Torres Bandeira, Antônio 
Witruvio P. B. e Accioli de Vasconcelos e Salvador Henrique de Albuquerque. 
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Resumo 

Neste trabalho analisa-se em que medida a reforma da década de 1990 teria afetado o 
comportamento social dos visitantes na Galeria Metropolitana de Arte Aloisio Magalhães, então 
convertida em Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), instituição cultural 
localizada na cidade do Recife, Região Nordeste do Brasil. A fundamentação adotada está na 
teoria da lógica social do espaço, campo que tem corroborado na compreensão do 
funcionamento social e significado cultural de espaços de museu a partir de duas premissas: 
museus informam conhecimento e narrativa e geram uma experiência espacial e social. Após 
análises sintáticas através de mapas, grafos e simulação com agentes autômatos, além de 
observações in loco e rastreamento de visitantes, observou-se que o leiaute antigo da galeria 
parecia favorecer mais o caráter social do espaço do que aquele posterior à reforma, que 
converteu o edifício oficialmente em museu. 

 

Abstract 

This paper analyses to which extent the 1990s renovation interfered in the spatial behavior of 
visitors at the Galeria Metropolitana de Arte Aloisio Magalhães, then converted into the Museu 
de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), a cultural institution located in the city of Recife, 
Northeast Region of Brazil. It is based on the theory of the social logic of the space, a field that 
has contributed to the understanding of the social and cultural meaning of museum spaces 
according to two premises: Museums inform knowledge and narrative and generate spatial and 
social experience. After performing syntactic analysis through maps, graphs, and agent 
simulation, site observation and tracking of visitors, we concluded that the gallery layout 
seemed to favor the social character of the space more than the post-renovation layout that 
officially converted the gallery into a museum did. 
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Resumo 

Esse artigo analisa o Museu do Amanhã sob tema “arquitetura de museus na era digital”. 
Observamos a adaptação da arquitetura a tempos de fácil acesso à imagem e rasas 
interpretações que reforçam incompreensões sobre arquitetura como escultura e não como 
espaços para pessoas (ZEVI, 1996). No Brasil pós-1990 a arquitetura tem mudado ao ritmo da 
evolução tecnológica, incorporando a redescoberta da estrutura metálica e o high-tech como 
linguagem formal (GUERRA, 2009). Este trabalho objetiva coletar diferentes visões sobre a 
arquitetura contemporânea no referido Museu, enfatizando as interconexões entre as 
mudanças culturais e tecnológicas citadas. Como resultado, uma síntese contendo alguns 
aspectos positivos/negativos sobre a arquitetura contemporânea de museus e impactos da 
crescente imersão da sociedade contemporânea na chamada “era digital”. 
Palavras-chaves: Arquitetura de museus; era digital; Museu do Amanhã; Santiago Calatrava; Rio 
de Janeiro. 

 

Abstract 

Museum Architecture in Digital Age: Brief critical analysis of Museum of Tomorrow, Rio de 
Janeiro This paper analyses Museum of Tomorrow under “museum architecture in digital age” 
theme. We inquiry how architecture is adapting to the era of fast image and shallow 
interpretations that reinforce misconceptions about architecture as sculpture instead of space 
for people (ZEVI, 1996). In Brazil post-1990, architecture practice saw some changes regarding, 
among others, technological aspects (rediscovering of metallic structure) and high-tech as a 
formal language (GUERRA, 2009). This work aims to collect diferente points of view about 
Museum of Tomorrow to highlight manifestations of contemporary architecture, remarking 
interconnections between technologic and cultural changes as mentioned. As a result, a 
synthesis containing some positive/negative aspects about contemporary architecture of 
museum and the impacts of increasingly immersion of contemporary society in the “digital era".  
Keywords: Landscape transformations; urban identity; Museum of Tomorrow; Santiago 
Calatrava; Rio de Janeiro. 
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Resumo 

A exposição é capaz de alicerçar o processo de reconversão de uso de edifícios históricos que 

abrigam museus sem comprometer a sua integridade? Neste artigo, admite-se que edifícios 

construídos para outras finalidades são, de certo de modo, eficazes e habilitados para cumprir 

asfunções museológicas. No entanto, para propiciar a vivência e o funcionamento dessas 

atividades, propõe-se, como necessidade primordial, a requalificação da estrutura arquitetônica 

para o novo uso. Quando estes edifícios passam por processos mais amplos de renovação 

tecnológica da Arquitetura de Museus e, também, das Exposições, o conceito, o conteúdo e o 

contexto que os embasam se renovam, e atribuem novas características que identificam o 

museu através de sua essência arquitetônica e cultural. 

Palavras chaves: Exposição; Museus; Arquitetura de Museus. 

 

Abstract 

Is the exhibition able to sustain the process of reconversion of the use of historic buildings 

housing museums without compromising their integrity? In this paper, it is admitted that 

buildings constructed for other purposes are, to some extent, effective and capable of fulfilling 

museum functions. However, to allow the experience and operation of these activities, it is 

proposed, as a primary necessity, the requalification of the architectural structure for the new 

use. When these buildings undergo broader processes of technological renovation of Museum 

Architecture and also of Exhibitions, the concept, the content and the context that support them 

are renewed, and attribute new characteristics that identify the museum through its 

architectural and cultural essence. 

Key words: Exhibition; Museums; Museum Architecture. 
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Resumo 

O presente artigo aborda formas de operacionalização de noções e conceitos patrimoniais, 
especificamente a significância cultural e o processo de valoração dos bens culturais pelos atores 
sociais. Tem como objetivo discutir o instrumento de consulta desenvolvido por Pontual (2012, 
2013, 2014) e Lira (2010, 2018, 2020), uma ferramenta capaz de tornar o juízo qualitativo em 
quantificado, construída a partir das pesquisas histórico-iconográficas, análise da situação atual 
e da participação social. Por meio da pesquisa bibliográfica, foi possível identificar os trabalhos 
que utilizaram tal instrumento, compreendendo suas possibilidades de aplicação em 
patrimônios culturais de diversas naturezas. Nota-se a versatilidade, objetividade e praticidade 
da ferramenta, o que possibilita sua utilização por estudantes, profissionais e especialistas de 
vários campos e níveis de conhecimento.  
Palavras-chave: Patrimônio cultural; Significância; Instrumento de Consulta; Atores Sociais. 

 

Abstract 

This article addresses ways of operationalizing heritage notions and concepts, specifically the 
Cultural Significance and the process of valuing cultural assets by social actors. It aims at 
discussing the consultation of the instrument developed by Pontual (2012, 2013, 2014) and Lira 
(2010, 2018, 2020), a tool capable of turning qualitative judgment into quantified, built from 
historical-iconographic research, analysis of the current situation and social participation. 
Through bibliographical research, it was possible to identify the works that used this instrument, 
understanding its possibilities of application in cultural heritage of different natures. It’s possible 
to notice the versatility, objectivity and practicality of the tool, which allows its use by students, 
professionals and specialists from several fields and levels of knowledge.  
Keywords: Cultural Heritage; Significance; Consultation Instrument; Stakeholders. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a importância do processo de documentação patrimonial para a 
preservação da memória, a partir da investigação e discussão sobre o bairro Farol de Santa 
Marta, situado no litoral de Santa Catarina, na cidade de Laguna. Tem por objetivo produzir 
documentação do principal patrimônio edificado/paisagístico do bairro, o Farol de Santa Marta, 
devido à existência de poucos registros de seu surgimento e crescimento, assim como à escassa 
documentação técnica dos seus patrimônios arquitetônicos. Os procedimentos metodológicos 
adotados foram: aquisição de dados históricos, por meio da revisão bibliográfica, documental e 
iconográfica, e aquisição de dados geométricos, por meio da fotogrametria digital. Contribuiu 
no processo de documentação para a preservação da memória do Farol, desenvolvendo e 
compilando os dados das fontes documentais existentes, e gerando diferentes tipos de modelos 
geométricos que sirvam tanto como registro do monumento, como de subsídio para outros 
produtos documentais e ações de preservação. 

 

Abstract 

This article presents the importance of the process of patrimonial documentation for the 
preservation of memory, from the investigation and discussion about the neighborhood Farol 
de Santa Marta, located on the coast of Santa Catarina, in Laguna city. It aims to produce 
documentation of the main built/landscape heritage of the neighborhood, the Santa Marta 
Lighthouse, because there are not enough records of its emergence and growth, as well as the 
scarce technical documentation of its architectural heritage. The methodological procedures 
adopted were: acquisition of historical data, through bibliographic, documentary and 
iconographic review, and acquisition of geometric data, through digital photogrammetry. 
Contributed in the documentation process for the preservation of the memory of the 
Lighthouse, developing and compiling the data from existing documentary sources, generating 
different types of geometric models that serve both as a record of the monument, as well as a 
subsidy for other documentary products and preservation actions. 
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Resumo 

O artigo aqui apresentado tem como tema central os instrumentos do desenho de arquitetura 
e como objetivo demonstrar a evolução, ao longo dos tempos, do uso desses instrumentos até 
os dias atuais. Ao traçar um panorama histórico dos instrumentos do desenho tivemos 
condições de pontuar os avanços tecnológicos que permitiram mudanças importantes no modo 
da representação gráfica dos projetos de arquitetura.  

 

Abstract 

The article presented here has as its central theme the instruments of architectural design and 
aims to demonstrate the evolution, over time, of the use of these instruments up to the present 
day. By tracing a historical overview of drawing instruments, we were able to point out the 
technological advances that allowed important changes in the way of graphic representation of 
architectural projects. 
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Resumo 

Diante da evolução dos museus na contemporaneidade que deixaram de ser apenas local para 
guarda e conservação de acervo e passaram a se comunicar com o visitante de forma ativa, a 
museografia passa a ter grande importância no sentido de criar pontes que possam aproximar 
o acervo do seu público. A partir desta premissa e considerando a nossa experiência como 
arquiteta, designer de iluminação e especialista em museus, decidimos escrever este artigo para 
apresentar o processo projetual para concepção do desenho de iluminação para a exposição de 
longa duração do Museu do Homem do Nordeste em 2007 e que, até os dias de atuais, continua 
se mostrando eficiente e inovador. Com destaque para o uso da tecnologia de fibra ótica para 
iluminação das vitrines, a luz concebida para o projeto segue valorizando e emocionando o 
visitante se consolidando como importante ferramenta de conexão da museografia com o 
público. 

 

Abstract 

Given the evolution of contemporary museums, which are no longer just a place for the storage 
and conservation of collections and started to communicate actively with the visitor, 
museography becomes very important in the sense of creating bridges that can bring the 
collection closer to its public. Based on this premise and considering our experience as an 
architect, lighting designer and museum specialist, we decided to write this article to present 
the project process for designing the lighting design for the long-term exhibition of the Museu 
do Homem do Nordeste in 2007 and that until today continues to be efficient and innovative. 
With an emphasis on the use of fiber optic technology for lighting the showcases, the light 
conceived for the project continues to value and thrill the visitor, consolidating itself as an 
important tool for museography connecting with the public. 
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O Programa Campina Déco:  

análise historiográfica do projeto de salvaguarda do patrimônio cultural  
da cidade de Campina Grande-Paraíba 

Maria Clara Primo Passos 
Mestranda UFPE/MDU 

 

Resumo 
 
O presente artigo busca identificar e problematizar as principais decorrências do Programa 
Campina Déco, iniciativa que reuniu a Prefeitura Municipal de Campina Grande, o setor privado 
e o setor acadêmico da cidade durante os anos 1999-2006. Dentre as decorrências discutidas no 
artigo estão a revitalização e pintura do conjunto Art Déco do centro da cidade, a pavimentação 
das ruas com elementos Art Déco e a criação das ARCCAS - áreas de Livre Comércio e Cultura ao 
Ar Livre. Tal discussão é fomentada a partir de uma pesquisa documental no Arquivo da 
Secretaria de Planejamento de Campina Grande, assim como fontes bibliográficas que auxiliam 
no entendimento do que se constituiu o Programa. A partir dos dados arguidos é possível chegar 
à conclusão de que o Programa Campina Déco foi a ação de maior importância para o patrimônio 
cultural de Campina Grande, mesmo com as problemáticas levantadas durante o artigo.  
Palavras-Chaves: Art- déco; Programa Campina Déco; Patrimônio Cultural. 

 

Abstract 
 
This article aims to identify and problematize the main consequences of the “Campina Deco 
Program”, an initiative that brought together the Campina Grande City Hall, the private sector 
and the academic sector of the city during the years 1999-2006. Among the consequences 
discussed in the article are the revitalization and painting of the downtown Art Deco ensemble, 
the paving of the streets with Art Deco elements and the creation of ARCCAS - Free Trade and 
Outdoor Culture areas. Such discussion is fostered from a documentary research in the Archives 
of the Campina Grande Planning Secretariat, as well as bibliographic sources that help in 
understanding what the Program was constituted. From the data argued it is possible to 
conclude that the Campina Deco Program was the most important action for the cultural 
heritage of Campina Grande, even with the problems raised during the article. 
Key-words: Art Deco; Campina Deco Program; Cultural Heritage. 
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Encontros e desencontros do Museu de Arte do Rio:  

a pororoca entre o MAR e o Rio do Samba 

Mariana Upegui Rigoli 
Mestranda UNIRIO/PPGMP 

Julia Nolasco Leitão de Moraes 
Professora UNIRIO/EM e PPG-PMUS 

 

Resumo 

O Museu de Arte do Rio – MAR foi pensado e inaugurado no seio do Projeto Porto Maravilha, 
como âncora cultural de uma “remodelação” da zona portuária, e que visava “ressignificar” o 
território em função dos eventos esportivos de 2014 e 2016. A região do Porto do Rio de Janeiro 
é simbólica, inclusive nos processos de conformação da cidade e do Brasil, sendo rico lugar de 
culturas, resistências e reinvenções no transcorrer dos tempos.  No entanto, as disputas 
narrativas chegam à contemporaneidade, reivindicando espaços naquela história que é contada 
pelo MAR em suas exposições. Assim, trazemos neste escrito a discussão acerca da formação da 
região onde o museu se insere, a implantação da instituição e a presença/ausência e 
encontro/desencontro das comunidades vizinhas nas construções da exposição O Rio do Samba: 
resistência e reinvenção. 
Palavras-chave: Porto, Museu de Arte do Rio, Participação. 

 
Abstract 

The Museu de Arte do Rio – MAR was conceived and inaugurated within the Porto Maravilha 
project, as a cultural anchor for a “remodeling” of the port area, and which aimed to “resignify” 
the territory due to the 2014 and 2016 sporting events. The region of the Port in Rio de Janeiro 
is symbolic, also in the processes of conformation of the city and of Brazil, being a rich place for 
cultures, resistances, and reinventions over time. However, the narrative disputes reach 
contemporaneity, claiming spaces in the history that MAR tells in its exhibitions. Thus, in this 
writing, we bring a discussion about the formation of the region where the museum is located, 
the institution's implantation process and the presence/absence and encounter/disencounter 
of neighboring communities in the constructions of the exhibition O Rio do Samba: resistência e 
reinvenção. 
Keywords: Port, Museu de Arte do Rio, Participation.  

  



 

 

48 
 

 
O museu e a cidade:  

as relações do Museu do Amanhã com o seu entorno 

Marina Nascimento Rebelo 
Mestranda UNB/PPG-FAU 

 

Resumo 
 
O presente artigo busca caracterizar as relações do Museu do Amanhã com o seu entorno. O 
texto se estrutura como especificado a seguir. Inicialmente é apresentado um referencial teórico 
que abrange os conceitos de memória, museologia social, praça e entorno. Em seguida aborda-
se, de forma breve, o projeto Porto Maravilha, o Museu do Amanhã e o contexto histórico nos 
aspectos que tangenciam as relações socioculturais com a cidade. Por fim, apresenta-se um 
questionamento sobre o impacto atual que tais projetos causaram aos visitantes, habitantes e 
a imagem que estes transmitem sobre o sítio, que é respondido ao final do texto. A construção 
do artigo se dá através de uma abordagem analítica, apoiada pela teoria, do histórico, da 
arquitetura, dos dados e das imagens do Museu do Amanhã.  
Palavras-chave: Museu do Amanhã. Cidade. Entorno. Reforma urbana. Gentrificação. 
Visitante.  

 

Abstract 
 
This article seeks to characterize the relations of the Museum of Tomorrow with its 
surroundings. The text is structured as specified next. Initially, it is presented a theoretical 
framework covering the concepts of memory, social museology, square and surroundings. Then, 
briefly, the Porto Maravilha project, the Museum of Tomorrow and the historical context in the 
aspects that touch the sociocultural relations with the city are discussed. Finally, a question 
about the current impact that such projects have caused to visitors, inhabitants and the image 
they convey about the site is asked, which is answered at the end of the text. The construction 
of the article takes place through an analytical approach, supported by theory, history, 
architecture, data and images from the Museum of Tomorrow. 
Key words: Museum of Tomorrow. City. Surroundings. Urban reform. Gentrification. Visitor. 
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Formas únicas da continuidade no espaço:  

prática curatorial como instrumento discursivo e crítico 

Omar de Oliveira Porto Júnior 
Arquiteto e Urbanista, Curador independente 

 

Resumo 

O presente artigo traz o 33o Panorama da Arte Brasileira como campo de investigação curatorial, 

entendendo a exposição realizada no MAM SP em 2013, como um dispositivo onde as relações 

entre arte, arquitetura e historiografia são ativadas. Dessa forma, busca-se desmembrar essas 

possibilidades como forma de ampliar o debate em torno do museu, enquanto arquitetura e 

instituição. A curadoria realizada por Lisette Lagnado e Ana Maria Maia é o ponto de partida 

tomado na minha dissertação de mestrado e retomado aqui como reverberação para pensar 

essas relações. Buscando entender quais são as possibilidades entre esses campos, tomo a 

curadoria como esse dispositivo, de modo a criar novas alternativas de leituras e práticas que se 

contaminam entre si. 
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Diálogos entre conteúdo e continente:  

a ideia do building-specific 

Rafael Campos Rangel 
Professor UNICAP/ICAM-TECH 

 

Resumo 

Ao considerar o diálogo entre o campo da arte e o campo da arquitetura reconhece que as duas 
disciplinas sempre estiveram correlacionadas nas mais diversas formas, contextos e 
manifestações, podendo, inclusive, expressar valores recíprocos do ponto de vista espacial e, 
portanto, uma condição favorável para investigação. O presente artigo sintetiza parte dos 
resultados da dissertação de mestrado do autor, fundamentando-se no argumento de que 
galerias de arte apresentam distintas concepções expositivas (CASTILLO, 2008) – não sendo 
recomendações ou tipos a serem seguidos – e, dentre essas concepções, pode-se evidenciar 
certas particularidades que provavelmente ainda não foram exploradas a partir dos 
enquadramentos teóricos e práticos desenvolvidos no âmbito das discussões curatoriais, 
museográficas e, sobretudo, das concepções arquitetônicas. (RANGEL, 2018). 
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Ocupações expositivas em ambientes universitários:  

o conceito do museu integral como forma de democratização do conhecimento 

Renato Alves e Silva 
Arquiteto e Urbanista UFRJ/ETU-COPRIT-Diprit 

Amanda Ribeiro Carneiro 
Mestranda UFRJ/Proarq 

 

Resumo 

É muito comum de se observar nas dependências de qualquer instituição de ensino trabalhos 
de alunos expostos em corredores, vestíbulos e outros espaços de circulação. Esses locais, por 
assim dizer, acabariam assumindo a função de galerias improvisadas, servindo ao propósito da 
difusão do conteúdo apreendido em sala de aula ou, simplesmente, como suporte para a livre 
expressão de seus usuários. Baseando-se nessa premissa, este artigo visa a correlacionar o papel 
atribuído a espaços apropriados para este fim nos ambientes universitários de um modo geral, 
ao conceito de “museu integral”. A analogia com os museus emergiria da suposição de que essas 
“ocupações/ provocações expositivas em espaços extraclasses” acabariam propiciando uma 
interação não apenas com a comunidade universitária, mas com todos aqueles em contato 
direto com essas manifestações formais ou informais, servindo de instrumento para a 
disseminação do conhecimento e suscitando reflexões.  

 

Abstract 

It is very common to observe on the premises of any educational institution students' work 
displayed in corridors, vestibules and other circulation spaces. These places, so to speak, would 
end up assuming the function of improvised galleries, serving the purpose of disseminating the 
content learned in the classroom or, simply, as a support for the free expression of their users. 
Based on this premise, this article aims to correlate the role attributed to appropriate spaces for 
this purpose in university environments in general, to the concept of “integral museum”. The 
analogy with museums would emerge from the assumption that these “occupations/exhibition 
provocations in extra-class spaces” would end up providing an interaction not only with the 
university community, but with all those in direct contact with these formal or informal 
manifestations, serving as an instrument for the dissemination of knowledge and raising 
reflections. 
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A política preservacionista de cidades de médio porte:  

o caso de Itapetininga, São Paulo 

Ricardo Antonio Almeida de Oliveira 
Mestrando UPM/PPGAU 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo introduzir a política preservacionista em cidades de médio porte, 
tendo como foco a cidade de Itapetininga localizada no interior do Estado de São Paulo, o qual 
foi embasado na Constituição brasileira, não só a atual, mas também as históricas, assim como, 
as leis que permeiam os bens Federais e Estaduais, desenvolvendo também sobre leis municipais 
que enfatizam a preservação da cultura e história em Itapetininga, comparando-as com as 
legislações vigentes da cidade de São Paulo, Botucatu e Tatuí, as duas últimas por se assemelhar 
a cidade estudada, obtendo uma vista mais ampla da macrorregião paulista, podendo 
apresentar problemas e soluções interessantes para municípios similares. 

 

Abstract 

This article aims to introduce the preservation policy in medium-sized cities, based on 
Itapetininga located in the interior of the State of São Paulo. Based on the Brazilian Constitution, 
not only the current one, but also the historical, like the laws that permeate Federal and State 
assets, developing also on municipal laws that emphasize the preservation of culture and history 
in Itapetininga, comparing them with the actual laws in the city of São Paulo, Botucatu and Tatuí, 
focusing in the last two knowing they are medium-sized cities, obtaining a wider view of the São 
Paulo macro-region, which may present problems and solutions for similar municipalities. 
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A arquitetura do Museu Virtual do Instituto de Física  
da Universidade Federal do Rio de Janeiro:  

um novo olhar para a museologia e para os museus 

Robson da Silva Teixeira 
Doutorando UNIRIO/MAST 

 

Resumo 

O tema do artigo trata da arquitetura do Museu Virtual do Instituto de Física da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (IF/UFRJ), uma representação virtual da Instituição direcionada a 
Memória Institucional e o Patrimônio, que em 2022 faz 58 anos, e ocupa um lugar de destaque 
entre as instituições de ensino e pesquisa voltada para o campo da Física. O artigo pontua uma 
problemática contemporânea a respeito da virtualidade nos museus e a sua arquitetura e 
principalmente a organização de conteúdos dos acervos materiais e virtuais, ou seja, discute a 
arquitetura do Museu Virtual do IF UFRJ, que consiste na sistematização das necessidades 
funcionais e sociais do espaço cibernético, prevendo-se os trabalhos relacionados à 
conservação, pesquisa, educação e principalmente informação e comunicação em ambiente 
virtual. A pesquisa teve como objetivo atualizar e revisar os tópicos que compõem a ferramenta 
de disseminação da informação; isto é, reorganização dos tópicos: Fotografias; Levantamento 
documental, Mobiliário, Relatórios de pesquisa e Instrumentos Científicos. Relatou-se a 
necessidade de adequação do seu conteúdo e da reconfiguração da sua estrutura na perspectiva 
museológica, deste modo, abrindo possibilidades para expansão conceitual e prática. Concluí-
se que todos os objetivos traçados para o estudo foram compridos, o serviço online está 
reorganizado, com conteúdo revisado e dentro dos padrões de uma ferramenta de 
disseminação da informação voltada para o campo da Física e áreas afins. 
Palavras-chave: Museu virtual; Memória institucional; Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 
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Exposição como corpo orgânico:  
a adaptação da mostra Mulheres Radicais 

Andressa Couto Nora 
Graduanda USP/IAU-Campus São Carlos 

 

Resumo 

O artigo propõe discutir a pesquisa curatorial da exposição “Mulheres radicais: arte latino-
americana (1960-1985)”, analisando o processo de adaptação da mostra em cada um dos 
museus em que ela ocorreu: Hammer Museum, em Los Angeles; Brooklyn Museum, em Nova 
York e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, em São Paulo. O recorte seleciona três produções 
artísticas presentes na mostra, de modo a pensar o espaço em que cada obra se insere, 
procurando também relacionar as outras obras ao redor e de que modo isso altera ou não suas 
interpretações. O contexto histórico-social do ano de realização da mostra também é outro 
aspecto a ser tratado, evidenciando o seu forte caráter político. 
Palavras chave: Adaptação; Mulheres radicais; Contexto. 

 

Abstract 

This article discusses the curatorial research of the exhibition "Radical Women: Latin American 
Art (1960-1985)" by discussing the adaptation process of the show in each of the museums 
where it took place: Hammer Museum, in Los Angeles; Brooklyn Museum, in New York; and 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, in São Paulo. The selection includes three artistic 
productions present in the show. The objective is to think about the space in which each work 
is part of, trying to relate the surroundings and how these changes or not their interpretations. 
The historical-social context of the year in which the show took place is another aspect to be 
dealt with, showing its relevant political character. 
Keywords: Adaptation; Radical women; Context. 
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Arte, colonização e descolonização em instituições museais paulistanas:  

as experiências do MASP, do MAM-SP e do MAC-USP 
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Gêgela Penarotti 
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Eneida de Almeida 
Professora USJT/GAU 

 

Resumo 

Este trabalho aborda os temas da descolonização e do uso da tecnologia digital como 
enfrentados nos dias atuais pelos museus: MASP, MAM-SP e MAC-USP, enquanto 
desdobramentos de uma discussão acerca das visões eurocêntricas presentes na origem e na 
trajetória dessas instituições. 

 

Resumen 

Esta ponencia aborda los temas de la descolonización y el uso de la tecnología digital tal y como 
los afrontan actualmente los museos: MASP, MAM-SP y MAC-USP, como desdoblamientos de 
una discusión sobre las visiones eurocéntricas presentes en el origen y trayectoria de estas 
instituciones. 
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O museu narrativo e a abordagem decolonial:  

o caso do Grande Museu Egípcio 

Bianca Manzon Lupo 
Professora UMC e UNJ – CAU, Doutoranda USP/FAU 

Karine Lima da Costa 
Professora UNESPAR/CM 

 

Resumo 

O Grande Museu Egípcio está prestes a ser inaugurado. Com a aposta de ser “o futuro da 
preservação do glorioso passado do Egito”, os projetos que envolvem a construção do museu 
incorporam modernas instalações e estão dentro dos padrões de excelência da museografia 
internacional contemporânea. O museu narrativo busca aproximar arquitetura e coleções por 
meio da associação entre tecnologias da comunicação e teatralização do percurso expográfico. 
Essa perspectiva foi tomada como premissa básica para o desenvolvimento do projeto, 
buscando reposicionar o Egito como destino turístico internacional de alto padrão. O presente 
artigo pretende investigar as relações estabelecidas entre os projetos de arquitetura e 
museografia considerando o conceito do design integrador, investigando suas implicações para 
a abordagem decolonial. A metodologia baseia-se na análise dos projetos de arquitetura e 
museografia do Grande Museu Egípcio, complementadas pelo levantamento de informações em 
periódicos e revistas especializadas em arquitetura e em notícias veiculadas pela imprensa.  
Palavras-chave: Arquitetura; Expografia; Grande Museu Egípcio; Museografia. 

 

Abstract 

The Great Egyptian Museum is about to open. With the aim of being “the future of preserving 
Egypt's glorious past”, the projects that involve the construction of the museum incorporate 
modern facilities and are within the standards of excellence of contemporary international 
museography. The narrative museum seeks to connect architecture and collections by using not 
only new communication technologies, but also the theatricalization of the exhibition route. It 
was taken as a basic premise for the development of the project, seeking to reposition Egypt as 
a high-end international tourist destination. This article intends to investigate the relationships 
established between architecture and museography projects considering the concept of 
integrative design, investigating its implications for a decolonial approach. The methodology is 
based on the analysis of the architecture and museography projects of the Great Egyptian 
Museum, complemented by the survey of information in periodicals and magazines specialized 
in architecture and in news published by the press. 
Keywords: Architecture; Exhibition; Great Egyptian Museum; Museography. 
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“Maré de Histórias”:  

a produção de um caderno pedagógico com o Museu da Maré 
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Graduanda UERJ/DAU 
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Graduando UERJ/DAU 

 

Resumo 

O artigo apresenta o processo de cocriação de materiais pedagógicos no Museu da Maré, 
situado no complexo de favelas de mesmo nome, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).  A pesquisa-
ação insere-se no cenário de enfrentamento de questões decoloniais nos museus e percebe a 
educação como uma formação permanente para as questões socialmente vivas da História e da 
memória coletiva. Como pressupostos teóricos, foram exploradas a multiperspectividade, o 
multiletramento e a dialogicidade, bem como a exploração de habilidades procedimentais 
vinculadas à leitura de fontes históricas. A metodologia utilizada foi a cocriação dos materiais, a 
saber, caderno pedagógico e jogos pedagógicos, a partir de cinco oficinas abertas a toda 
comunidade, além de contar com a participação de bolsistas da UERJ e do projeto “Jovens 
Talentos” da FAPERJ. Foram realizadas, ainda, visitas guiadas, sessões fotográficas, entrevistas 
e análise bibliográfica. 
Palavras-chave: Museu da Maré; Educação; Favela. 

 

Abstract 

The article presents a process of co-creation of pedagogical materials at the Museum of Maré, 
situated in the complex of favelas of the same name, in the city of Rio de Janeiro (RJ). The 
research-action inserts itself in the scenario of confronting decolonial issues in museums and 
perceives education as a permanent formation for the socially alive issues of History and 
collective memory. As theoretical assumptions, multiperspectivity, multiliteracy and dialogicity 
were explored, along with the exploration of procedural abilities linked to the reading of 
historical sources. The methodology applied was the co-creation of materials, namely, booklets 
and pedagogic game, from five workshops open to the entire community, with participation 
from scholarship holders from UERJ and from FAPERJ’s “Young Talents” program. Were realized, 
still, guided tours, photographic sessions, interviews and bibliographic analysis. 
Keywords: Museum of Maré, education and favela. 
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Resumo 

Este artigo apresenta algumas ideias sobre uma galeria de arte universitária em sua recente 

atuação online demandada pela necessidade de adaptação da mesma ao funcionamento 

remoto, face à pandemia da covid-19. Espaço expositivo que funciona como laboratório para a 

formação de Artes Visuais, a Galeria Lavandeira se localiza na região nordeste do Brasil. O intuito 

do texto é repensar os comportamentos deste equipamento cultural e suas relações com o 

público, com os lugares e com a atual conjuntura dos debates em torno da arte. Para tanto, 

foram realçadas perspectivas que colocaram em análise a ação e a reação da galeria nos 

contextos virtuais e em seus modelos expográficos presenciais. Tais olhares, desenvolvidos na 

pesquisa, tornaram possível evidenciar a complexidade efetiva das práxis museológicas, 

curatoriais e de gestões de arte e cultura, assim como algumas discussões em voga nos últimos 

anos. 

 

Abstract 

This article presents some ideas about a university art gallery in its recent online performance, 

demanded by the need to adapt to remote operation caused by the covid-19 pandemic. Na 

exhibition space that works as a laboratory for the training of Visual Arts, Galeria Lavandeira is 

located in the northeast region of Brazil. The aim of the text is to rethink the behavior of that 

cultural equipment and its relations with the public, with places and with the current situation 

of debates around art. For this purpose, perspectives were raised which analyzed the gallery's 

action and reaction in virtual contexts and in its in-person exhibition models. Such perspectives, 

developed in the research, made it possible to evidence the effective complexity of the 

museological, curatorial and management praxis of art and culture, as well as the discussions in 

vogue in recent years. 
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o arranha-céu para Archimedes Memória e Lucio Costa 
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Doutorando UFRJ/Proarq 

 

Resumo 

Nas décadas imediatamente posteriores à inauguração da Avenida Central, no Rio de Janeiro, 
em prosseguimento à ideia de modernidade e reformulação propiciada com as reformas dos 
prefeitos Francisco Pereira Passos e Carlos Sampaio, e o surgimento de novos terrenos com o 
desmonte dos morros, a área central da cidade firmava-se como ambiente ideal para consolidar 
a metrópole brasileira. O fenômeno do skyscraper, eclodido nos Estados Unidos a partir de 1884, 
apenas em meados da década de 1920 tornou-se realidade no cenário urbano carioca. Era 
sinônimo de desenvolvimento e do American way of life. Este artigo, fruto da pesquisa de tese 
do autor em desenvolvimento, objetiva analisar as opiniões de Archimedes Memória e Lúcio 
Costa, dois destacados arquitetos, a respeito da temática do arranha-céu, cuja discussão ganhou 
espaço nos jornais do Rio de Janeiro ao final da década de 1920. Além de explicitar a dominância 
americana sobre a arquitetura brasileira, a análise das entrevistas possibilitou confrontar visões 
divergentes a respeito dos rumos que deveriam ser adotados no fazer arquitetônico brasileiro, 
com as correntes ‘tradicional’ e ‘vanguardista’, e explorar projetos nunca antes publicados de 
Archimedes Memória, correlacionando-os. 
Palavras-chave: arranha-céu; Archimedes Memória; Lúcio Costa; estilo arquitetônico. 

 

Abstract 

In the decades immediately following the inauguration of Avenida Central, in Rio de Janeiro, in 
continuation of the idea of modernity and reformulation provided by the reforms of mayors of 
the city, and the emergence of new land with the dismantling of the hills, the central area 
established itself as the ideal environment to consolidate the Brazilian metropolis. The 
skyscraper phenomenon, which erupted in the United States in 1884, only in the mid-1920s 
became a reality in the urban scenario in Rio de Janeiro. It was synonymous of development and 
the American way of life. This article, the result of the author's thesis research in progress, aims 
to analyze the opinions of Archimedes Memória and Lúcio Costa, two outstanding architects, on 
the theme of the skyscraper, whose discussion gained space in newspapers in Rio de Janeiro at 
the end of 1920s. In addition to explaining the American dominance of Brazilian architecture, 
the analysis of the interviews made it possible to confront divergent views regarding the 
directions that should be adopted in Brazilian architectural practice, with the 'traditional' and 
'avant-garde' currents, and explore never-before-published projects by Archimedes Memória, 
correlating them. 
Keywords: skyscraper; Archimedes Memória; Lúcio Costa; architectural style. 
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Resumo 

Missão pedagógica do Laboratório da Paisagem e do Lugar (LAPALU), Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/UFF para inserção do MACquinho no Roteiro 
Cultural do Caminho Niemeyer com projetos de acessibilidade, sinalização urbana e projetos de 
comunicação como um VISOR DA PAISAGEM/UNESCO, em preparação para uma proposta de 
tombamento deste único prédio de Oscar Niemeyer construído em uma favela brasileira. 
Enfatizam-se novos marcos conceituais de protótipos verde em espaços vazios da periferia 
urbana em termos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, em um ambiente vulnerável de 
contexto urbano da favela Morro do Palácio, Niterói/RJ que se trata de um assentamento 
humano com cerca de seis mil habitantes. Uma periferia socioeconômica anexa, mas excluída 
do Caminho Niemeyer, mesmo contendo uma obra (MACquinho) do renomado arquiteto 
Niemeyer situada na Linha de Paisagem do Rio de Janeiro/Niterói que foi registrada, em 
01/07/2012, pela UNESCO como primeira Paisagem Cultural Urbana Mundial. 
Palavras-chave: MACquinho, Niemeyer, Visor Paisagem 
 

Abstract 

Pedagogical mission of the Landscape and Place Laboratory (LAPALU), the Postgraduate 
Program in Architecture and Urbanism-PPGAU/UFF for the insertion of MACquinho in the 
Cultural Roadmap of the Niemeyer Way. Projects of accessibility, visual urban signage, and 
communication are emphasized, such as a LANDSCAPE VIEWER / UNESCO, in preparation for the 
listing of this unique building by Oscar Niemeyer built in a Brazilian favela. New conceptual 
frameworks of green prototypes are emphasized in empty spaces in terms of architecture, 
urbanism, and landscaping, in a vulnerable environment in the urban context of the favela 
Morro do Palácio, Niterói / RJ, a human settlement with about six thousand inhabitants. This 
favela is a socio-economic periphery, but excluded from the Niemeyer Way, even though it 
contains a project of architecture (MACquinho) by Niemeyer located in Rio de Janeiro/Niterói 
Landscape Site, which was registered, on 07/01/2012, by UNESCO as the first Cultural Landscape 
Urban World. 
Keywords: MACquinho, Niemeyer, Landscape Viewer. 
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Resumo 

O artigo tem como objetivo apresentar o Projeto de Reabilitação Arquitetônica e Revitalização 
Museal e Expográfica do MC&T-BA que propõe a requalificação dos espaços arquitetônicos 
internos e externos do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, instituição de grande valor 
histórico e científico, inaugurado em 1979, idealizado pelo governo Dr. Roberto Santos. O 
projeto prevê espaços que abrigarão exposições permanentes e temporárias, além do auditório, 
laboratórios de conservação preventiva e informática, e reserva técnica, espaços técnicos 
complementares. O espaço ainda possibilita interação com o Parque Metropolitano de Pituaçu. 
O novo MC&T-BA se caracteriza com um espaço multiuso, onde os visitantes poderão, não 
apenas interagir com as instalações, mas também, proativamente, desenvolverem atividades 
ligadas à cultura, as artes, a ciência e a tecnologia e a inovações, bem como apreender de forma 
educativa e lúdica processos e métodos de economia e reuso de energias naturais. 

 

Abstract 

The article aims to present the MC&T-BA Architectural and Museum Rehabilitation and 
Exhibition Revitalization Project, which proposes the requalification of the internal and external 
architectural spaces of the Museum of Science and Technology of Bahia, an institution of great 
historical and scientific value, conceived by the government of Dr. Roberto Santos. The project 
foresees spaces that will house permanent and temporary exhibitions, in addition to the 
auditorium, preventive conservation laboratory and technical reserve, spaces complementary 
to formal education. The space also allows interaction with the Metropolitan Park of Pituaçu. 
The new MC&T-BA features a multipurpose space, where visitors can not only interact with the 
facilities, but also proactively develop activities related to culture, science and technology, as 
well as learn about educational and playful processes. and methods of saving and reusing natural 
energies and raising awareness of the individual responsibility of each citizen. 
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Helena Cunha de Uzeda 
Professora UNIRIO/PPG-PMUS 

 

Resumo 

Quando, em 1930, Rodrigo Melo Franco de Andrade escolheu o arquiteto Lúcio Costa, com 
apenas 29 anos, para a direção da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), a decisão enquadrava-
se entre as muitas tentativas reformadoras que, em maior ou menor grau, vinham atingindo à 
instituição desde que a República fora promulgada. Revestindo-se do mesmo caráter 
autocrático do Golpe de Estado que levou ao Governo Provisório (1930-1934), as reformas 
conferiam plenos poderes ao jovem Lúcio Costa para reformular os estatutos da escola, 
ignorando a Congregação de professores e levando a imaginar que seriam desconsideradas 
também as reformas que já vinham sendo delineadas pelas gestões anteriores. A grade 
curricular estruturada por Lúcio Costa, entretanto, apresentava paralelismos com uma reforma 
proposta em 1924, que não fora efetivada, e que dividia o Curso de Arquitetura em cinco anos, 
com a incorporação do antigo Curso Geral das belas artes em seu currículo. 
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Resumo 

A comunicação entre a curadoria de uma exposição e os visitantes ocorre em grande parte 
através de textos escritos e dispostos no espaço expositivo. Mesmo sendo a base para a 
compreensão da grande maioria dos conteúdos expostos, a forma como eles são colocados em 
exposição é pouco estudada, bem como as dificuldades impostas aos visitantes pelo uso 
inadequado dos elementos tipográficos que compõem esses textos. A bibliografia sobre 
projetos expográficos raramente menciona a tipografia e a sua importância na comunicação dos 
museus. A revisão bibliográfica aqui proposta reúne autores das áreas de tipografia, expografia 
e áreas afins, como sinalização, para tentar estabelecer alguns parâmetros importantes na 
construção de um projeto expográfico que busque diminuir os ruídos comunicacionais entre os 
criadores da exposição e os seus visitantes.  
Palavras-chaves: tipografia; comunicação museológica; sinalização em museus. 

 

Abstract 

Communication between the curator of an exhibition and the visitors takes place largely through 
written texts placed in the exhibition space. Even though text is the basis for the comprehension 
of most of the exposed content, the way they are placed in exhibition is little studied, as well as 
the difficulties imposed to visitors by the inadequate use of typographic elements that form 
those texts. Bibliography on exhibition project seldom mentions typography and its importance 
in communication at museum.  The literature review proposed here brings together authors 
from the areas of typography, expography and related areas, such as signage, to try to establish 
some important parameters in the construction of an exhibition project that seeks to reduce 
communicational noise between the creators of the exhibition and its visitors. 
Keywords: typography; museum communication; signage in museums. 
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Resumo 

O artigo oferece uma análise do Museu do Amanhã desde o ponto de vista da sua performance 
espacial ao receber seus usuários, os visitantes. Entende-se performance espacial como uma 
qualidade arquitetônica referente ao modo, mais ou menos adequado ou cômodo, como o 
usuário é recebido pelo edifício. O interesse no objeto de estudo se deve, mais que ao sucesso 
de público e peculiaridade de sua forma, a características mais sutis referentes às contradições 
observadas, através de pesquisa empírica, entre o andamento sugerido pela configuração 
espacial do edifício e o percurso de visitação praticado. O procedimento de analise realizado se 
vale da caminhada através do edifício como método de estudo. O artigo reconhece, em 
conclusão, que a opção de percurso de visitação adotada funcione como um entrave ao desfrute 
espacial pleno inerente à configuração espacial desse emblemático edifício. 
Palavras-chave: Museu do Amanhã, performance espacial, configuração espacial, percepção 
espacial, legibilidade. 

 

Abstract 

The article offers an analysis of the Museum of Tomorrow from the standpoint of its spatial 
performance while receiving its users, the visitors. Spatial performance is referred here as the 
way, either more or less appropriate or convenient, the user is received by the building. The 
interest in the object of study is due, more than the success of public and peculiarity of its form, 
to subtler characteristics referring to contradictions observed, through empirical research, 
between the course suggested by the building's spatial configuration and the practiced visitation 
route. The analysis procedure performed uses walking through the building as a study method. 
The article eventually acknowledges, in conclusion, that the adopted visitation route works as a 
hindrance to the architectural enjoyment that is inherent to the spatial configuration of this 
emblematic building. 
Keywords: Museum of Tomorrow, spatial performance, spatial configuration, spatial perception, 
readability. 
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Resumo 

Atualmente, observa-se no mundo o interesse de investigar, reconhecer e tornar lugares de 
memória relacionados a eventos traumáticos como o Holocausto ou as ditaduras militares 
vividas pelos países do Cone Sul em museus e memoriais. Em Petrópolis, a Casa da Morte, 
utilizada como aparelho clandestino de tortura pelo exército durante a ditadura empresarial-
militar, é foco de movimentos que buscam seu reconhecimento como patrimônio cultural, bem 
como sua transformação em Centro de Memória. Considerando que a historiografia oficial da 
cidade centraliza a narrativa imperial, este artigo objetiva apontar a pertinência da 
desapropriação e reconhecimento da casa como bem edificado, enxergando-o como um 
elemento capaz de relatar o passado, isto significa, para a comunidade, o reconhecimento e 
apropriação de sua história. Tais apontamentos serão realizados através da demonstração da 
importância do objeto arquitetônico como documento para registro das histórias não contadas, 
reiterando a importância de sua identificação como local de memória.  
Palavras-chave: Lugares de memória; Reconhecimento; Patrimônio; Casa da Morte. 

 

Abstract 

Nowadays, the world has been interested in investigating, recognizing, and turning places of 
remembrance related to traumatic events such as the Holocaust or the military dictatorships 
experienced by countries of the Southern Cone, into museums and memorials. In Petrópolis (Rio 
de Janeiro, Brazil), the Casa da Morte (House of Death), used as a clandestine torture apparatus 
by the army during the business-military dictatorship, became the focus of movements that seek 
its recognition as cultural heritage, as well as its transformation into a Memory Center. 
Considering that the official historiography of the city centralizes the imperial narrative, this 
article aims to point out the relevance of the expropriation and the recognition of the house as 
a built heritage, seeing it as an element capable of narrating the past, which means, for the 
community, recognition, and appropriation of its history. Such points will be made through the 
demonstration of the importance of the architectural object as a document to record the untold 
stories, reiterating the importance of its identification as a place of memory. 
Keywords: Memory places; Recognition; Heritage; House of Death. 
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Resumo 

O presente artigo pretende analisar as exposições do Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand (MASP) no período de 2006 ao final de 2020. O recorte se refere aos crescentes 
debates e reflexões acerca da colonialidade e descolonização em diversos âmbitos, chegando à 
esfera das artes e dos museus, e tendo em vista a disponibilidade de dados digitais das 
exposições no site do MASP. A partir dos seminários de Arte e Descolonização realizados pelo 
MASP desde 2018 e os temas abordados nesses eventos, o objetivo deste trabalho é investigar 
de que forma a programação das exposições dialogam ou não com um possível alinhamento 
sobre a descolonização das ações institucionais, a fim de repensar a postura do museu frente às 
novas realidades sociais. 

 

Abstract 

This article intends to analyze the exhibitions of the São Paulo Museum of Art Assis 
Chateaubriand (MASP) from 2006 to the end of 2020. The cutout refers to the growing debates 
and reflections about coloniality and decolonization in various spheres, reaching the sphere of 
arts and museums, and considering the availability of digital data from the exhibitions on the 
MASP website. Based on the Art and Decolonization seminars held by MASP since 2018 and the 
topics covered in these events, the objective of this paper is to investigate how the programming 
of exhibitions dialogues or not with a possible alignment on the decolonization of institutional 
actions, in order to rethink the museum's posture in the face of new social realities. 
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Resumo 

Este artigo apresenta como estudo o Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto, situado 
na cidade de Pereira Barreto interior do estado de São Paulo e apresenta algumas ações que 
podem melhorar sua infraestrutura significativamente através de incentivos governamentais. É 
identificada na região que se encontra o município, a carência de instituições dessa natureza e 
as potencialidades que essas instituições podem trazer ao município e região uma colaboração 
significativa para o bem estar da sociedade local e o resgate da cultura, pois o município é 
fundado pela colonização japonesa na década de 1920 e traz até o momento presente 
essencialidades do cooperativismo tão presente na cultura nipônica. São apresentadas 
resumidamente as propostas para tais melhorias que podem ser financiadas através de 
programas governamentais ou privados, porém em um primeiro momento é proposto para o 
Museu a participação em editais disponíveis pelo governo do estado de São Paulo. 
Palavras-chave: Colonização, Museu, Nipônica. 

 

Abstract 

This article presents as a study the Historical Museum of the Colonization of Pereira Barreto, 
located in the city of Pereira Barreto in the interior of the state of São Paulo and presents some 
actions that can significantly improve its infrastructure through government incentives. It is 
identified in the region where the municipality is located, the lack of institutions of this nature 
and the potential that these institutions can bring to the municipality and region a significant 
collaboration for the well-being of local society and the rescue of culture, as the municipality is 
founded by Japanese colonization in the 1920s and brings to the present moment essentialities 
of cooperativism so present in Japanese culture. The proposals for such improvements, which 
can be financed through governmental or private programs, are briefly presented, however, at 
first, the Museum is proposed to participate in public notices available by the government of the 
state of São Paulo. 
Keywords: Colonization, Museum, Nipônica. 
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Resumo 

O artigo aborda a questão da transformação de uso de edificação para espaço de cultura e 
exposição como forma de garantir sua permanência como local adaptado à cidade 
contemporânea e tem por objetivo contribuir com a discussão sobre a relevância dos espaços 
culturais em locais periféricos e vinculados com as questões locais. A pesquisa utiliza do estudo 
de caso de uma edificação pertencente ao subcentro de Santo Amaro. Trata-se da Casa Amarela, 
atual Paço Cultural Júlio Guerra, que representa um marco urbano do antigo município de Santo 
Amaro que foi incorporado à Capital de São Paulo em 1935. Localizado no Eixo Histórico de Santo 
Amaro, em uma das extremidades da Praça Floriano Peixoto, o edifício guarda as várias etapas 
de transição da área. O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as qualidades que 
favoreceram a transformação do edifício demonstrando sua relevância como patrimônio 
edificado e referência cultural para a região. 
Palavras-chave: Casa Amarela; Espaço de cultura e exposição; Paço Cultural Júlio Guerra. 

 

Abstract 

The article addresses the issue of transforming the use of building into a cultural and exhibition 
space as a way to ensure its permanence as a place adapted to the contemporary city and aims 
to contribute to the discussion on the relevance of cultural spaces in peripheral places and linked 
to the local issues. The research uses the case study of a building belonging to the subcenter of 
Santo Amaro. It is the Casa Amarela, current Paço Cultural Júlio Guerra, which represents an 
urban landmark of the former municipality of Santo Amaro which was incorporated into the 
Capital of São Paulo in 1935. Located in the Historic Center of Santo Amaro, at one end of Praça 
Floriano Peixoto, the building holds the various transition stages in the area. The objective of 
this work is to identify and analyze the qualities that favored the transformation of the building, 
demonstrating its relevance as a built heritage and cultural reference for the region. 
Key-words: Casa Amarela; Culture and exhibition space; Paço Cultural Júlio Guerra. 
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Resumo 

Esta comunicação apresenta um breve histórico da edificação onde, atualmente, se encontra a 
Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), situada no Campus da Praia Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro. Pauta a 
importância dessa localidade, relacionando-a ao desenvolvimento das abordagens científicas 
para a saúde mental brasileira. Assim, buscamos discutir a importância histórica e patrimonial 
dessa edificação, assinalando algumas de suas transformações físicas e de propósitos que 
aconteceram ao longo do tempo; e situamos a instituição no âmbito das discussões atuais sobre 
a concepção de museu. 

 

Abstract 

This communication presents a brief history of the building that currently houses the Casa da 
Ciência – Cultural Center for Science and Technology of the Federal University of Rio de Janeiro 
(UFRJ), located on the Praia Vermelha Campus, in the city of Rio de Janeiro. It high lights the 
importance of this location, relating it to the developmentof scientific approaches to Brazilian 
mental health. Thus, weseek to discuss the historicaland patrimonial importance of this building, 
pointing out some of its physical and purpose transformations thath appened over time; and we 
place the institution with in the scope of the current discussions on the design of a museum. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a análise crítica da estética dos conceitos: forma, tectônica, 
funcionalidade, semiótica e afetuosidade, no âmbito da arquitetura, no programa de museus e 
centros culturais localizados na cidade de Petrópolis, RJ. Os estudos de caso (Museu Imperial; 
Museu de Cera de Petrópolis; Museu Casa Santos Dumont; Museu Casa do Colono; Palácio Rio 
Negro; Casa Cláudio de Souza; Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro; e Centro 
Cultural Raul de Leoni) são considerados de destaque no panorama da arquitetura da cidade, 
bem como no quadro dos importantes museus e centros culturais brasileiros. A pesquisa foi 
desenvolvida a partir da fundamentação teórica do arquiteto Charles Jencks, que criou uma 
tabela denominada “Classificação dos Movimentos de Arquitetura” (1982), em que analisa a 
estética de objetos arquitetônicos a partir de trinta variáveis. Com base nesta tabela, geramos 
uma adaptação, denominada “Tabela metodológica para análise crítica de programas 
arquitetônicos complexos: museus e centros culturais de Petrópolis”, em que foram criadas e 
modificadas algumas variáveis para que se encaixem no contexto arquitetônico e cultural da 
cidade. Tais variáveis foram processadas segundo a análises feitas durante as visitações, 
conversas informais e entrevistas com diretores, responsáveis e arquitetos de cada um dos 
objetos estudados, desde 2018 até os dias atuais.  

  
Abstract 

This article presents a critical and aesthetics analysis of the concepts: form, tectonic, 
functionality, semiotics and affectivity, in view of architecture, in museums’ and cultural centers’ 
program, located in the city of Petropolis, RJ. The case studies (Imperial Museum; Petropolis 
Wax Museum; Casa Santos Dumont Museum; Casa do Colon Museum; Rio Negro Palace; Claudio 
de Souza House; Craft Museum of the State of Rio de Janeiro; and Raul de Leoni Cultural Center) 
are considered outstanding in the architecture panorama of Petropolis, as well as Brazilian 
museums and cultural centers prospect. The research was based from the studies of the 
architect Charles Jencks, who created a table called “Classification of Architectural Movements” 
(1982), in which its analyzed the aesthetics of architectural objects by thirty variables. Based on 
this table, we generated an adaptation, called “Methodological table for critical analysis of 
complex architectural programs: museums and cultural centers at Petropolis”, in which some 
variables were created and modified to fit the city’s architectural and cultural context. These 
variables were processed according to visits, informal conversations and interviews with 
directors, managers and architects of each of the studied objects, from 2018 to the present day. 
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Resumo 

O objetivo do estudo é destacar a importância da aproximação do Projeto de Preservação 
participativo do Palácio Amarelo com a população petropolitana como um grande potencial 
museológico a ser explorado para a propagação do patrimônio cultural. Reforça-se a relevância 
da aproximação da sociedade em diferentes faixas etárias com o objeto patrimonial histórico, 
que guarda peças de interesse museológico. O estudo se baseia em relatórios e análises de ações 
educacionais que são realizados pelo Projeto de Educação Patrimonial, desenvolvidos na UERJ-
Petrópolis. O produto obtido foi a criação de um caderno composto por cinco temas principais, 
a serem aplicados em cinco oficinas. O percurso didático procurou contemplar diferentes 
valores que o Palácio Amarelo, abrangendo o histórico, características artísticas e 
arquitetônicas, relação com a cidade e o entorno e o significado atual, e a função de sede da 
Câmara de Vereadores de Petrópolis (CMP). A partir das conclusões obtidas, foi possível 
compreender a relação social e cultural que indivíduos de diferentes faixas etárias estabelecem 
com o Palácio Amarelo e a importância da implantação de metodologias patrimoniais para a 
disseminação do nome da instituição e do seu patrimônio, com a intenção de criar uma dinâmica 
entre público e objeto.  

 
Abstract 

The purpose of this study is to highlight the importance of ‘Palácio Amarelo’ for the 
Petropolitan population as a great museological potential to be explored in the propagation of 
the city's cultural patrimony. In this way, it reinforces the relevance of bringing society of 
different age groups closer to the historical heritage, which holds numerous works and pieces 
of museological interest. The study is based on reports and analyzes of educational actions 
carried out by the Heritage Education Project, accomplished at UERJ-Petrópolis. The product 
obtained was the creation of a notebook composed of five main themes, to be applied in five 
workshops. The educational path sought to contemplate different values that ‘Palácio 
Amarelo’, like history, artistic and architectural characteristics, relationship with the city and 
surroundings and current meaning, and the function as a headquarters of the City Council of 
Petrópolis. From the conclusions obtained through the study, it was possible to understand the 
social and cultural relationship that individuals of different age groups establish with the 
‘Palácio Amarelo’ and the importance of implementing assets methodologies for the 
dissemination of the institution's name and its heritage, with the intention of creating 
dynamics between audience and object 
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John Dewey no mundo de Lina Bo Bardi 

Suely de Oliveira Figueirêdo Puppi 
Professora UNIFIL/CAU-CH 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal mostrar que o trabalho museográfico da arquiteta Lina 
Bo Bardi tem importantes elos com o pensamento de John Dewey quanto a liberdade da 
experiência concedida ao visitante. A questão parte da contextualização das ideias do filósofo, 
particularmente sobre arte, experiência e educação na vida da arquiteta. Assim, constrói-se uma 
linha histórica que começa na Itália, país de origem de Lina Bo Bardi, onde ideias de Dewey estão 
nas concretizações que levaram ao sucesso museográfico dos seus arquitetos no pós-guerra e 
para onde Lina volta várias, mesmo vivendo no Brasil; passa pela Bahia, onde ela se instala em 
1958 e depara-se com o trabalho educativo de Anízio Teixeira, importante estudioso de Dewey 
no Brasil, na criação da Escola Parque em Salvador; e finalmente chega na sala de exposição 
permanente do Masp da avenida Paulista, onde importantes traços convergem com o 
pensamento de Dewey. 

 

Résumé 

Cet article a le but principal de montrer que le travail de expographie de l’architecte Lina Bo 
Bardi a des liens importants avec la pensée de John Dewey quant à la liberté de l’expérience 
accordée au visiteur. La question part de la contextualisation des idées du philosophe en 
particulier sur l’art, l’expérience et l'éducation dans la vie de l’architecte. Ainsi, on construit une 
ligne historique qui commence en Italie, pays d’origine de Lina Bo Bardi, où les idées de Dewey 
sont dans les réalisations qui ont conduit au succès muséographique de ses architectes dans 
l’après-guerre et où Lina revient plusieurs fois, même en vivant au Brésil; passa par Bahia, où 
elle s'installe en 1958 e rencontre le travail éducatif d'Anízio Teixeira, grand connaisseur de 
Dewey au Brésil, dans la création de l'École Parc à Salvador; et arrive enfin à la salle d'exposition 
permanente du Masp de l'Avenue Paulista, où des importants trait convergent avec la pensée 
de Dewey. 
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O museu na decolonialidade 

  Analucia Thompson 
Professora IPHAN/CLC 

 

Resumo 

A proposta neste artigo é destacar os principais pontos da teoria da colonialidade do poder e 
abordar sua recepção em eventos e publicações destinadas a refletir sobre o museu 
contemporâneo. Muitas iniciativas podem ser encontradas em várias partes do mundo que se 
propõem discutir a decolonialização do museu, como foi o caso dos três seminários organizados 
pelo Masp/Afterall. Começo abordando os estudos decoloniais com uma abrangência cabível 
neste artigo. Em seguida, tendo como fonte principal os seminários Masp/Afterall, busco 
entender a relação entre um museu de arte europeia em parceria com um centro de arte 
europeu e as propostas da decolonialidade. Por fim, faço rápidas referências a um estudo 
publicado pelo Icofom – International Committee for Museology of the International Committee 
of Museums (Icom) Comitê Internacional para a Museologia do Comitê Internacional de Museus 
(Icom) –, que fornece dados relevantes sobre os legados coloniais no pensamento museológico. 

 

 
Abstract 

The proposal of this article is to highlight the main points of the coloniality of the power theory 
and address the reception of this theory in events and publications designed to reflect on the 
contemporary museum. Many initiatives can be found in various parts of the world that propose 
to discuss the de-colonialization of the museum, as was the case of the three seminars organized 
by Masp/Afterall. I start approaching the coloniality of the power theory through a appropriate 
scope in this article. Then, using the Masp/Afterall seminars as the main source, I search an 
understanding of the relationship between a European art museum in partnership with a 
European art center and the proposals of decolonial argument. Finally, I briefly refer to a study 
published by Icofom – International Committee for Museology of the International Committee 
of Museums (Icom) – which provides relevant data on colonial legacies in museological thinking. 
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A relação entre escultura e arquitetura quando o tema é preservação  
do patrimônio em espaços de museus, RJ, Brasil. 

Benvinda Ribeiro 
Professora UFRJ/EBA 

 

Resumo 

Este trabalho tem como proposta apresentar a relação entre arquitetura e escultura como uma 
das medidas para a conservação da integridade física e visual de bens culturais escultóricos, 
móveis ou integrados em espaços de museus. Essas obras de esculturas decoram e compõem o 
espaço interior ou as fachadas de edifícios museus em diferentes períodos históricos, denotando 
a sua importância enquanto representações excepcionais e patrimônios de cultura. A 
arquitetura e a escultura quando ligadas fisicamente, seja de modo ireto ou indireto, configuram 
unidade visual e espacial, relação na qual o conservador-restaurador deve considerar no 
momento de realizar procedimentos para conservação, restauração ou a conservação 
preventiva. Destaca-se que a investigação desses aspectos, demonstram a profundidade das 
ações de preservação e evitam intervenções inadequadas no presente e no futuro. 
Palavras chaves: Arquitetura, Escultura, Preservação. 

 

Abstract 

This work aims to present the relationship between architecture and sculpture as one of the 
measures for the conservation of the physical and visual integrity of sculptural cultural assets, 
mobile or integrated into museum spaces. These sculptural works decorate and compose the 
interior space or the facades of museum buildings in different historical periods, denoting their 
importance as exceptional representations and cultural heritage. Architecture and sculpture, 
when physically connected, either directly or indirectly, configure a visual and spatial unity, a 
relationship which the conservator-restorer must consider when carrying out procedures for 
conservation, restoration, or preventive conservation. It is noteworthy that the investigation of 
these aspects demonstrates the depth of preservation actions and avoids inappropriate 
interventions in the present and in the future. 
Keywords: Architecture, Sculpture, Preservation. 
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Uma pesquisa de fotografia no Musée d’Orsay:  

percursos, questões e ambiente virtual 

Fabiana Bruce da Silva 
Professora UFRPE 

 

Resumo 

O propósito deste artigo é o de dialogar com acervos de instituições museais e afins, espaços de 
fruição e referência cultural, que contém fotografia. Instituições que utilizam amplamente os 
ambientes virtuais. Para isso, entendendo que nenhuma tecnologia é neutra, procura-se 
reconhecer a missão da instituição em diálogo com o interesse do usuário. Toda ação neste 
ambiente pressupõe um “eu” que acessa e deixa rastros, materiais e virtuais. A inovação 
acontece quando os objetos referenciados e os produtos criados se fazem devolver entre pares, 
nem sempre diretamente. O trabalho com acervos digitais implica duplamente a “presença 
ausência” daqueles que ali interagem. Este espaço de arejamento no acesso ao acervo - que 
contém e prevê diversos percursos de criação, através de instrumentos de pesquisa e outras 
práticas expressivas - é o que traz inovação. Ensaio, com isso, compartilhar uma experiência de 
pesquisa com fotografia, junto ao Musée d’Orsay, em Paris – França. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to communicate with collections of museum institutions and the 
like, spaces of enjoyment and cultural reference, which contain photography. Institutions that 
make extensive use of virtual environments. For such, understanding that no technology is 
neutral, we seek to recognize the institution's mission in communicating with the user's interest. 
Every action in this environment assumes an “I” that gains access and leaves clues, material and 
virtual. Innovation happens when referenced objects and created products are returned in pairs, 
not always directly. Working with digital collections both implies the “presence and absence” of 
those who interact there. This airing space in accessing the collection - which contains and 
foresees several creation paths, through research instruments and other expressive practices - 
is what brings innovation. With this, I aim to share a research experience with photography, at 
the Musée d’Orsay, in Paris – France.  
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Acervo Museu de Rua:  

a criação de um acervo e sua transformação digital 

Ingrid Hötte Ambrogi 
Professora UPM/PPGEAHC 

 

Resumo 

O artigo apresenta a trajetória do acervo Museu de Rua, constituído ao longo de 40 anos  pelo 
arquiteto, museólogo e fotógrafo Julio Abe Wakahara, que criou exposições nas ruas para 
revelar aspectos de memória e história dos bairros e cidades, utilizando uma metodologia 
criativa ao  entrelaçar  aspectos oficiais aos não oficiais em uma trama que promoveu o vínculo 
e a identidade da população com seu território - sendo que esse acervo agrega centenas de 
coleções particulares, como álbuns de família, fotos oficiais, notícias de jornais, tornando um 
material inédito e  importante acervo para remontar a vida cotidiana, bem como as 
transformações da cidade e seus territórios. Parte do acervo tem sido objeto de preservação, 
estudo e transposição para formato digital, sendo difundido em diferentes mídias. 

Palavras-chave: Museu de Rua, Acervos Fotográficos, acervos Digitais. 

  

Abstract 

The article presents the trajectory of the Museu de Rua (Street Museum) collection, created 
over 40 years by the architect, museologist and photographer Julio Abe Wakahara, who created 
street exhibitions to reveal aspects of memory and history of neighborhoods and cities, using a 
creative methodology to interweave official and unofficial aspects in a mesh that promoted a 
link and identity between the population and its territory - as this collection includes hundreds 
of private collections, such as family albums, official photos, newspaper news, making it an 
unprecedented and important archive to retrace everyday life, as well as the transformations of 
the city and its territories. Part of this collection has been the object of preservation, study and 
transposition to digital format, being widespread in different medias. 
Key words: Street Museum, Photographic Collections, Digital collections. 
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¿Miedo a la tecnologia? 

Juan Carlos Rico 
Arquiteto JCR21Office 

 

Abstracto 

Desde hace ya muchos años, me ha preocupa el tema de la relación de la cultura con la técnica, 

y así lo he reflejado en los libros. He mantenido contacto constante con los especialistas, e 

incluso he recorrido con ellos museos y exposiciones. Quiero completar este texto con el tema 

que estamos en este momento trabajando en el proyecto de investigación: las relaciones de la 

cultura (creatividad), con la filosofía (reflexión) y con la ciencia (experimentación); pues 

pensamos que son tres procesos de indagación mucho más relacionados entre sí de lo que 

parece a primera vista. Evidentemente, aquí lo trataremos desde el punto de vista que nos 

atañe: la tecnología.  



 

80 

 

 
A Fundação Barnes:  

anotações sobre a arquitetura de uma coleção 

Lis Dourado Pamplona 
Doutoranda UFRJ/Proarq 

 

Resumo 

O presente artigo irá abordar a singularidade da Barnes Foundation quanto às complexidades 
espaciais que entrelaçam a coleção de arte exposta, o projeto educativo proposto e o projeto 
de arquitetura da nova instalação da fundação. Portanto, as anotações sobre a arquitetura de 
uma coleção são antes de tudo reflexões e estudo sobre os sistemas espaciais e significantes dos 
objetos de arte diversos e o projeto de destino para transformação de pessoas imaginada pelo 
seu fundador Albert C. Barnes. Hoje, o acervo da Barnes Foundation existe como uma das 
maiores coleções privadas de arte do mundo e traz consigo parte da história da formação dos 
museus norte-americanos assim como atravessa o tempo e se abre para novas práticas e 
públicos. 

 

Abstract 

This article will address the uniqueness of the Barnes Foundation in terms of the spatial 
complexities that intertwine the exhibited art collection, the proposed educational project and 
the architectural project of the foundation's new installation. Therefore, the notes on the 
architecture of a collection are above all reflections and studies on the spatial and significant 
systems of various art objects and the destiny project for the public’s transformation imagined 
by its founder Albert C. Barnes. Today, the Barnes Foundation's collection exists as one of the 
largest private art collections in the world and brings with it part of the history of the formation 
of North American museums as well as crossing time and opening up to new practices and 
audiences. 
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A casa em exposição:  
as narrativas visuais de Eva Klabin para a coleção 

Maria Teresa Silveira 
Doutoranda UFRJ/EBA-PPGAV 

 

Resumo 

Casas musealizadas são artefatos complexos que compreendem arranjos de peças de mobiliário 
e objetos de artes decorativas, obras de arte e guarnecimento em tecidos que fabricam uma 
narrativa visual. Depois de escolher a casa, a colecionadora Eva Klabin empreendeu uma série 
de reformas e adaptações na arquitetura para que pudesse acolher e expor sua coleção. O 
acervo exibe um extenso arco temporal que abrange desde a antiguidade clássica, a arte egípcia, 
o medievo e renascença italiana, a arte holandesa e a retratística inglesa, que dividem o mesmo 
espaço com peças de artes decorativas. Quais seriam as referências da colecionadora para a 
elaboração da expografia? O modelo que se coloca para a coleção seria o colecionismo do século 
dezenove, onde se destacam as tradicionais escolas de arte clássica, no entanto a pesquisa 
indica aspectos que apontam para uma multiplicidade de estratégias e recursos visuais que se 
articulam na narrativa do museu casa. 
Palavras-chave: Casa Museu Eva Klabin, História da Arte, Feminino, coleção, expografia.  

 

Abstract 

Musealized houses are complex artifacts that comprise arrangements of furniture pieces and 
decorative art objects, artwork and fabric trimming that produce a visual narrative. After 
choosing the house, collector Eva Klabin undertook a series of architectural reforms and 
adaptations so that she could house and display her collection. The collection exhibits an 
extensive time span ranging from classical antiquity, Egyptian art, medieval and Italian 
Renaissance, Dutch art and English portraiture, which share the same space with pieces of 
decorative art. What would be the collector’s references for the elaboration of the expography? 
The model for the collection would be the nineteenth century collectionism, where traditional 
schools of classical art stand out, however the research indicates aspects that point to a 
multiplicity of strategies and visual resources that are articulated in the narrative of the house 
museum. 
Key words: Eva Klabin House Museum, Art History, Feminine, Collection, Expography. 
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A arquitetura legitima o meio ambiente:  

edifícios museográficos em biomas brasileiros 

Mario Saleiro Filho 
Professor UFRRJ/IT-DAU 

Noemia de Oliveira Figueiredo 
Professora UFRRJ/IT-DAU 

 

Resumo 

O Brasil abriga em seu espaço territorial uma heterogeneidade de biomas, que contribuem para 
uma imagem de um país com uma riqueza singular no âmbito do solo, do relevo, da flora, fauna 
interagindo entre si, e, sobretudo com o homem. As nossas inquietudes estão centradas na 
importância da inserção de edifícios museográficos nesses biomas, que possam promover a 
visibilidade dos mesmos sob o ponto de vista patrimonial, atribuído pelos seus valores 
intrínsecos e potenciais consubstanciados por suas valias de conteúdos históricos, 
arquitetônicos, culturais e sociais. Como recorte espacial elegeu-se a implantação de edifícios 
nos seis biomas que conformam o território brasileiro: Amazônia; Cerrado; Mata Atlântica; 
Caatinga; Pampa e Pantanal. Os objetivos destacarão as discussões que enfocam o ambiente 
construído tendo como interface a natureza. Registra-se as intervenções arquitetônicas 
realizadas por diversos profissionais e seus respectivos escritórios, juntamente com especialistas 
de diversas áreas nas materializações desses polos de interesse. 
Palavras chave: edifícios museográficos; lazer; bioma. 

 

Abstract 

Brazil has in its territorial space a heterogeneity of biomes, which contribute to an image of a 
country with a singular richness in terms of soil, relief, flora and fauna interacting with each 
other, and, above all, with man. Our concerns are centered on the importance of the insertion 
of museographic buildings in these biomes, which can promote their visibility from the heritage 
point of view, attributed by their intrinsic and potential values substantiated by their historical, 
architectural, cultural and social values. As a spatial feature, the implantation of buildings was 
chosen in the six biomes that make up the Brazilian territory: Amazonia; Cerrado; Mata 
Atlântica; Caatinga; Pampa and Pantanal. The objectives will highlight the discussions that focus 
on the built environment with nature as an interface. Architectural interventions carried out by 
different professionals and their respective offices are registered, together with specialists from 
different areas in the materialization of these hubs of interest. 
Key-words: museographic buildings; leisure; biome. 
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Por um Museu Nacional da Fotografia 

Pedro Karp Vasquez 
Escritor e fotógrafo, membro do IHGB 

 

Resumo 

A presente comunicação defende a criação de um Museu Nacional da Fotografia no Brasil, país 
que sempre teve uma posição de destaque no campo da fotografia desde a primeira metade do 
século XIX. A argumentação principal é a de que tal criação é viável, em virtude da existência de 
muitas centenas de imagens disseminadas em coleções públicas que não as difundem e que 
poderiam ser deslocadas para constituir o núcleo inicial do novo museu. 

 

Resumé 

Cette communication préconise la création d’un Musée National de la Photographie au Brésil, 
pays qui a toujours eu une présence importante dans le cadre de la photographie mondiale 
depuis la première moitié du dix-neuvième siècle. L’auteur défend la viabilité de cette création 
par la réunion dans le nouveau musée des centaines d’images aujourd’hui existantes dans 
plusieurs collections publiques qui ne les diffusent pas. 
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Da espacialização do digital à digitalização do espaço:  

a exposição-imagem na contemporaneidade 

Suzane Queiroz 
Doutoranda UFRJ/Proarq, Coordenadora Capacitação em Cenografia PUC Rio/PPG – DAU 

 

 

Resumo 

Este artigo tem como foco o início de uma inversão no âmbito das exposições acerca de suas 
relações estabelecidas com digitalização das tecnologias. Na segunda metade do século XX as 
exposições começaram a acolher diversos aparatos tecnológicos digitais que ampliaram suas 
possibilidades dinâmicas. Os espaços expositivos inicialmente se expandiram ao acolher 
conteúdos externos à sua própria fisicalidade e, posteriormente, ao integrarem novas 
dimensões de espaços híbridos (físicos e digitais) e virtuais. Na atualidade, em meio a pandemia 
de COVID-19, as exposições constituem um campo em transformação impulsionado por um 
momento de ruptura e suspensão, que estabelece condições fisicamente restritivas e 
digitalmente ilimitadas que propiciam um acolhimento inverso: na atualidade são os aparatos 
tecnológicos digitais que passam a acolher os espaços expositivos. Tal inversão, acentuada pela 
crise atual, aponta um momento inaugural de criação de possíveis novas relações, como foi 
possível observar na exposição “Life” do artista Olafur Eliasson na Fundação Beyeler na Suíça, 
inaugurada no primeiro semestre de 2021.  
Palavras-Chave: digitais, espaços, exposição, físicos, inversão.  

 

Abstract 

This article focuses on the inversion in the context of exhibitions about their relationships 
established with technologies digitalization. In the second half of the twentieth century, 
exhibitions began to host various digital technological devices that expanded the exhibition’s 
dynamic possibilities. The exhibition’s spaces were initially expanded by welcoming external 
contents to their own physicality and, later, by integrating new dimensions of hybrid spaces 
(physical and digital) and virtual. Currently, in the midst of the COVID-19 pandemic, exhibitions 
constitute a field in transformation driven by a moment of rupture and suspension, which 
establishes physically restrictive and digitally unlimited conditions that provide an inverse 
reception: nowadays it is the digital technological devices that begin to embrace the 
spatialization of the exhibitions. This inversion, accentuated by the actual crisis, points to an 
inaugural creation moment of new relationships, as it was possible to observe in the exhibition 
“Life” by the artist Olafur Eliasson at the Beyeler Foundation in Switzerland, opened in the first 
semester of 2021. 
Keywords: digital, spaces, exhibition, physical, inversion. 

 

 

 






