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r e s u m o

Como toda Dissertação de Mestrado este trabalho não visou chegar a nenhuma comprovação e sim a 

uma verificação dos requisitos básicos para a criação de um programa adequado dentro das necessidades 

básicas da nossa cidade na área de museus assim como da Arte Brasileira e suas manifestações artísticas, 

acarretando um aprofundamento no conhecimento da arquitetura de museus e da arquitetura como um 

todo, através de uma atualização das correntes arquitetônicas, das novas tecnologias, dos novos materiais 

e de um novo sistema museológico, evidenciando um novo papel do museu e da arquitetura de museu 

no mundo atual. 

Espero ter demonstrado, através dos trabalhos programados realizados entre 1994 e 1995 e da proposta 

de um museu para a exposição de arte contemporânea no segmento das instalações e propostas intera-

tivas realizado entre 1996 e 1997, o conhecimento adquirido e modestamente poder ter contribuído 

com o aprendizado nesta área.

Assim a Dissertação intitulada "Arquitetura de Museus" foi dividida em duas partes: Pesquisa e Projeto.

A Pesquisa denominada "Arquitetura de Museus - A Produção Mundial Arquitetônica em Exposição" 

foi dividida em quatro partes;

1. 'O Mundo dos Museus' com uma abordagem evolutiva da história dos museus no mundo.

2. 'O Museu e seus Visitantes' trata das relações do museu com seu usuário, as partes integrantes do 

museu e sua estruturação dentro de um programa proposto.

3. '1970-1995' apresenta um painel da produção mundial da arquitetura de museus e finalizando com a 

relação de 15 projetos divididos em 5 áreas, a saber;

Reestruturação, Anexos e Ampliações, Projetos Completos, Galerias e projetos.

4. 'Conclusão' visa salientar os pontos positivos subsequêntes desta corrida arquitetônica e evolução 

museológica observada nos últimos 25 anos, bem como suas causas.

O Projeto derivou da constatação da necessidade de um museu para a cidade de São Paulo dentro dos 

padrões museológicos atuais e mundial, visando preencher uma lacuna existente no segmento das insta-

lações e artes interativas como modo de expressão artística, além de um espaço urbano destinado à arte 

como um centro de atividades múltiplas, comerciais educacionais e de lazer.

É muito importante destacar que o intuito, tanto da pesquisa como do projeto não foi, em momento 

nenhum, fixar um paradigma de museu. O que ocorreu, isto sim, foi a verificação da possibilidade de 

idealidade de um museu para com o seu programa, seu  tema e seu carater préviamente propostos.
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s u m m a r y

This paper, as every Dissertation of Master's Degree, has not a purpose to confirm, but only to verify 

the necessary basic qualifications to the creation of a suitable programm for the basic necessities of our 

town concerning Museums having as subject Brasilian Art and its artistical manifestations, leading to an 

improvement of the knowledge of museum architecture and of architecture as a whole, by the means 

of modernization of architectural currents, of new technologies, of new materials and of new systems 

for museums, showing clearly a new role of the museums and a new role of the museum architecture 

in the contemporary world.

I hope to have been able to prove through the Established Works done between 1994-1995 and through 

the proposal of a museum built to exhibit contemporary art in the section about installation and inter-

active proposals done between 1996-1997, the acquired knowledge and humbly hope to have been able 

to contribute to apprenticeship in the area.

In this way the Dissertation under the title "Museum Architecture" was divided in two parts: Research 

and Project.

The research named "Museum Architecture - The World Architectural Production Explaned" was divided 

into 4 parts:

1. 'The World of Museums' with an evolution approach of the history of museums all over the world.

2. 'Museums and its Visitors' deals with the relations between the museum and its visitors, the compo-

nents parts of the museum and its structures within a suggested programm.

3. '1970 - 1995' - presents a picture of the architectural world production of museuns ending with a list 

of 15 projects divided in 5 areas as: Restructure, Annex and Enlargement, Complete Projects, Galleries 

and Projects.

4. 'Conclusion' it intends to print out the positive aspects of this architectural run and museological 

evolution observed in the last 25 years, as well its causes.

The Project derived from the verification of the necessity of a museum for the city of São Paulo, with-

in the actual and worldly accepted museological standards, trying to fill up a gap existing between the 

segment of interative art and installation as a mean of artistic expression, beyond that a city space devoted 

to art as a center of multiples activities, shoppings and leisure.

Its very important to accentuate that the purpose of the research as well of the project, was not, at any 

moment, to establish a model of museum, but indeed, a verification of the possibility of idealizing a 

museum with its own programm, own theme and own character, previously proposed.
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I N T R O D U Ç Ã O

ARTE e 
ARQUITETURA
A 

imprevisível evolução da arte contemporânea expande a possibilidade de criação espacial nos 

lugares a ela dedicados. Segundo o sociólogo francês Jacques Leenhardt em visita ao Brasil em 

1996: "Respeito o espaço do museu como um espaço de reflexão necessária. Mas acredito na 

urgência de sua adaptação às mudanças na arte." A arte, mais viva que nunca, representa agora um ponto 

central no problema do projeto. Para os artistas, obviamente, mas também para todos os envolvidos com 

o desenho de objetos e espaços para habitação, deparar-se diretamente com o problema da expressão é 

um fato cotidiano. A esta possibilidade expressiva deparam-se numerosos obstáculos: aos tradicionais 

vínculos da profissão, se unem uma crítica e uma informação(seja artística ou arquitetônica) que pare-

cem relutantes ao indicar direções prestáveis, do minimalismo ao deconstrutivismo. Depois do renasci-

mento dos anos Oitenta, nos anos Noventa a massa da produção contemporânea finalmente passou as 

ter uma consistência magmática, da qual inutilmente esperaremos ver sugir a Arte, com A maiúsculo, 

deste fim de século. Um sinal interessante, para aqueles que projetam, é porém ter claro: identificação 

entre o mundo do consumo industrial e da expressão, o renovado interesse pelo corpo e, sobretudo, um 

ca-minho contínuo da ação artística entre o espaço imaginário e o real. É difícil encontrar hoje em dia 

uma exposição que não contenha, entre as obras tradicionais, uma forma de instalação, construção ou 

objeto. Os novos projetos para espaços de exibição de arte são uma excelente demonstração do quanto 

foi benéfica para a qualidade espacial dos lugares de exposição esta expansão de significado. O desinter-

esse e a discordância mútuos entre artistas e arquitetos, tão bem demonstrados no Fórum Anual da Real 

Academia de Artes de Londres em junho de 1991, não implicou numa produção ruim de espaços de 

exibição. A explanação comentada de alguns dos mais importantes museus projetados pelos mais 

renomados arquitetos de todo o mundo que consta noTrabalho Programado 3 teve um valor excelente, 

o de demonstrar aos artistas e ao seu público como o trabalho dos arquitetos não é necessáriamente uma 

contradição com a exaltação da obra de arte; e viceversa, mostrar aos arquitetos que o exercício sobre 

estes espaços é um dos mais revigorantes e uma grande oportunidade de expressão artística. A arte, como 

é sabido, faz bem a saúde.

 03



os museus
Desde os primórdios, o museu possui um valor eminentemente simbólico. Trata-se de uma das 

mais genuínas analogias de todo o conjunto da sociedade, configurando-se como uma sim-

ulação de um espaço sagrado. A origem dos museus está enraizada no processo de escolha e 

proteção dos símbolos nas sociedades primitivas; objetos belos, raros, curiosos, estando ou não relaciona-

dos com os mitos. O museu abriga objetos que, como os símbolos, são fragmentos que relembram uma 

totolidade passada e ausente, fragmentos de um objeto que pertencia a um tempo sagrado. 

Desde o início desenvolveu-se uma série de discursos museísticos nos quais o colecionável não foi 

somente as peças artísticas, mas sim uma mescla de objetos que demonstrassem a rigor o pensamento 

humano e o desenvolvimento da tecnologia e descobertas de cada período.  Ao final do século XVIII e 

princípios do século XIX, todos os espaços experimentados ao largo dos séculos, relacionados com a 

pessoa do colecionador e com os objetos de sua coleção, articulavam-se em um modelo único projetado 

por J. N. L. Durand em seu 'Précis des Leçons'. As partes - galerias, salões, salas sequenciais, rotundas, 

cúpulas, pátios, pórticos e escadarias pomposas provém de espaços das vilas e palácios barrocos dos cole-

cionadores - precedem ao todo, articulando-se no fim numa tipologia arquitetônica coerente. 

Ocorreu uma evolução do espaço de exposição do colecionador, na lenta transição do caráter privado 

para o público. Em todos os museus públicos do início do século XIX destacam-se a abundância de 

de-coração e do uso da cor. Nascendo a, desde então, polêmica entre museólogos e arquitetos sobre a 

neutralidade dos espaços internos de exposição. O que se alega é que foram exatamente estas característi-

cas que outorgaram sua capacidade de permanêcia. Porém o que define uma obra atemporal é sua alta 

definição formal e sua adequação das funções a que se destina, o que não quer dizer que seus espaços de 

exposição necessitem ter uma relevância cromática ou decorativa, ofuscando as obras expostas para ter 

'personalidade'. Esta chamada 'personalidade' deriva da autenticidade das intenções de seu autor bem 

como do seu conhecimento do programa a ser executado, sua relação entre as partes e com seu entorno, 

além, é claro, de seu rigor formal.

Ao longo da primeira metade do século XIX os museus vão se especializando - arte, arqueologia, ciên-

cias naturais, artes aplicadas, etc… - e aperfeiçoando-se o tema arquitetônico central do museu: a ilumi-

nação natural, seja através de aberturas laterais, clarabóias zenitais, cúpulas, lanternins, etc…

Por fim, a idéia inicial do museu é significante pelo seu alto valor simbólico. O museu parte da idéia 

se-minal que está presente nos armários de tesouros ou nos recipientes de objetos sagrados. Esta noção 

mantêm-se até os dias de hoje, e talvez  até mais valorizada recentemente. O ritual de acesso e entrada 

ao museu impõe a rememorização deste significado inicial: o de uma caixa ornamentada que se abre para 

ir revelando com um olhar atento um saber escondido, dissimulado até então. Os arquitetos da atualidade 

tem disseminado largamente este conceito. Demonstrando com seus vestíbulos, escadarias e elevadores 

que a emoção que produz o acesso ao interior do edifício é um auxílio na preparação para o processo 

de contemplação da obra de arte. Durante os Anos 50 os projetos de museus se dividiam entre caixas 

fechadas de concreto armado com luz artificial, sem aberturas, os chamados museus-bunkers, e as propos-

tas vanguardistas nos quais vigoram a transparência, a planta livre e flexível, a precisão tecnológica como 

elemento de identificação do destino do edifício e a neutralidade. A partir dos Anos 70 uma das carac-

terísticas mais empregada nos projetos para museus foi a recuperação das salas sequenciais.
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nova
museologia

“Concert for Anarchy” 1990
Rebecca Horn

Os novos padrões museológicos demonstram uma afinidade econômica-cultural, através da 

inclusão de espaços comerciais e de mecanismos administrativos. A nova museologia intro-

duziu alguns conceitos largamente utilizados pelos atuais arquitetos e museólogos. 

Sob o ponto de vista arquitetônico tais como os espaços neutros e os espaços flexíveis, a combinação da 

luz natural com a luz artificial, a centralização do elemento distributivo e sua valorização enquanto ele-

mento gerador, a sugestão de percursos internos com o intuito de melhor informar e expor, espaços de 

lazer e de descanso. 

Em relação à museologia tais como a criação de novas fontes de renda para arrecadação de recursos com 

a implantação de lojas de suvernirs, livrarias, cafeterias, aluguel de espaços internos e externos, o uso da 

marca do museu para objetos diversos (casa/pessoal/vestuário), restaurantes e até chegando à alguns 

extremos como os do Carroussel du Louvre, já anteriormente mencionado(TP1). Uma maior preocu-

pação com a área da educação e pesquisa com a implantação de bibliotecas, salas de leituras, auditórios, 

serviços destinados aos grupos de estudantes e de turístas, videotecas e banco de dados. 

Em relação com a exposição em sí ocorreu a criação de mecanismos auxiliares para fornecimento da 

informação adequada tais como as audio-tours em vários idiomas, folhetos explicativos das exposições 

e/ou autores/períodos/regiões, mapeamento do museu com informação de serviços e lazer do museu. 

Para tanto pesquisas com usuários foram realizadas com o intuito de melhorar os serviços internos dos 

museus, tais como a preferência dos usuários na disposição das obras, percursos e direcionamentos exe-

cutados pelos mesmos, tempo de leitura dos informes específicos bem como o tempo de permanência 

diante das obras expostas.

“Robô”
Chico MacMurtrie
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MUSEUS PARA
O Seculo xxi

´

Nos anos 70 se deu a grande virada da arquitetura destinada aos museus, em que proliferaram 

pelo mundo todo várias construções de projetos completos de museus, ampliações ou anexos 

de museus notórios. Museus específicos, museus parques, museus de arte aplicada. Porém o 

grande número de museus construídos destinados à arte contemporânea foi o que revelou o estopím para 

esta corrida e exigiu uma evolução sob o ponto de vista arquitetônico e museológico. 

Uma nova arquitetura de museus para uma nova arte. Novos espaços, amplos espaços, espaços iluminados 

e principalmente neutros, que permitem na sua totalidade apreciar esta nova arte fora de qualquer con-

textualização. 

Novos museus, com novas atividades, novas formas de arrecadação de fundos, uma nova mentalidade.  

O museu atual como centro de atividades. Novos recessivos tempos. Mais tempo livre, mais turismo, 

globalização. A subvenção governamental, estadual ou municipal dá lugar ao empresário e a uma 

admi-nistração voltada à necessidadae de buscar o lucro. Surgem as lojas de souvenirs, as livrarias, os 

restaurantes o aluguel de espaço interno e até  o aluguel de marca.

Contudo o que se verificou de mais significativo nesta corrida museológica ocorrida neste quarto de 

século foi o resgate do valor simbólico do museu, um templo de objetos sagrados que são revelados aos 

poucos através do de seus espaços e que préviamente são prepados espiritualmente para tal deleite.  

"A visita a um museu deve estar também vinculada ao esforço de descobrir objetos sagrados - fragmentos e vestígios 

- que permaneceram ocultos da visão e que o futuro pode ir desvendando." (Montaner, Josep Mª em Museos para 

el novo siglo _ Gustavo Gili S.A., Barcelona/1995.

Museu Guggenheim - Bilbao
Frank Gehry

Museu da Madeira
Tadao Ando
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investimentos
na area
O arrojo tecnológico e formal aliados às necessidades da arte contemporânea e a caracterização 

dos museus como um centro de atividades múltiplas (educacional, de lazer, de pesquisa) são 

as características mais marcantes e comuns entre os mais recentes projetos para museus no 

mundo todo.  A espera do novo milênio os arquitetos procuram evidenciar e valorizar a instituição que 

vem há quase 600 anos (consta da primeira coleção exposta  em 1471, a Capitoline pelo Papa Sistus IV) 

representando a evolução da humanidade. 

Isto se verificou claramente em mais de 100 museus, entre projetos completos, ampliações e anexos, rel-

acionados nos Trabalhos Programados realizados entre 1994 e 1995, subsídio para a dissertação de 

Mestrado sobre A Arquitetura de Museus que vem culminar com uma proposta para um novo museu 

para a cidade de São Paulo. 

Ao invés desta corrida arquitetônica perder fôlego após o 'Boom' de 1970-1995, o que se levantou no 

decorrer do período foi a continuidade dada ao processo. Ao menos foi o que se pôde concluir com a 

verifição de mais 25 novos museus construídos no mundo. A saber:

ESPANHA
• Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (1990/94) - Albert Viaplana e Hélio Piñon.

• Concurso para a ampliação do Museu do Prado/Madrid (1995)

• Fundação Miró/Palma de Mallorca (1992) - Rafael Moneo.

• Museu Guggenheim de Bilbao (1997) - Frank O. Gehry.

• Museu Galiciano de Arte Contemporânea em Santiago de Compostela (1988/95) - Alvaro Siza.

portugal
• Museu de Arte Portuguesa de Chiado/Lisboa (1990/94) - Jean-Michel Wilmotte.

holanda
• Museu Parque/Hotterdam (1992) - Rem Koolhass.

• Museu Bonnefamten/Maastricht (1990/94) - Aldo Rossi.

• Museu de Groninger (1990/94) - Alessandro Mendini.

frança
• Galeria da Evolução do Museu de História Natural de Paris (1990/94)  - Paul Chemetov/Borja 

Huidobro.

• Fundação Cartier para Arte Contemporânea/Paris (1992/94) - Jean Nouvel.

alemanha
• Kunstmuseum/Wolfsburg (1989/93) - Peter Schweger & Partner

´
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noruega
• Museu Glacial de Balestrand (1991) - Sverre Fehn.

finlândia 

• Museu de Arte Contemporânea de Helsinki (1996/?) - Steven Holl.

suiça
• Museu Kirchner/Davos (1989/92) - Annette Gigon e Mike Guyer.

Austria
• Projeto para o Museu de Arte Moderna de Viena (1990-?) - Manfred e Laurids Ortner.

japão
• Shimosuwa Municipal Museum/Nagano (1993) - Toyo Ito.

• Museu de História Chikatsu-Asuka/Osaka (1994) - Tadao Ando.

• Museu da Madeira/Hyogo (1996) - Tadao Ando. 

estados unidos
Os Estados Unidos precursores do conceito do museu como Centro de Atividades e sua multiplicidade 

de recursos, eles foram os introdutores da visão comercial nos museus, deram continuidade ao elevado 

número de novos museus e espaços de exposição iniciada a partir de 1970. Como já fora comentado 

anteriormente mais de 3.300 novos museus foram criados a partir desta data no país. 

(revista Architecture, Ago/1992)

• Museu de Arte e Escultura de Phoenix/Arizona (1995/97) - Tod Williams e Billie Tsien.

• Ampliação do Museu do Broklyn/Nova York (1993) - Arata Isozaki.

• Biblioteca Central e Museu Infantil de Las Vegas/Nevada (1990) - Antoine Predock.

• Museu Davis de Wellesley/Massachusetts (1989/93) - Rafael Moneo.

• Museu de Arte Moderna de São Francisco (1990/94) - Mario Botta.

• Museu de Arte Frederick R. Weisman/Minneapolis (1994) - Frank O. Gehry.

• Centro Cultural e Museu de Arte Americana/Wyoming (1994) - Antoine Predock

inglaterra
Além dos museus levantados no TP3 que ainda estão em construção ou em reforma, a Inglaterra dá 

sequência ao seu processo de atualização e expansão musológica.

• Expansão do Museu Britânico/Londres (1997) - Norman Foster.

• Nova Tate Gallery de Arte Moderna (1994/?) - Herzog & De Meuron

A erosão das economias francesa e alemã são responsáveis por uma diminuição na construção de novos 

museus nestes países. A Inglaterra que muito tempo invejou o intervencionismo cultural de Mitterand 

na França atual, encontrou-se no limite para a criação de uma série de novos projetos de orientação 

artística. Somente no projeto da nova Tate Gallery situada na margem doTâmisa na direção da Catedral 

de São Paulo, no lugar da abandonada Estação Bankside, tem previsão para 12.000 m2 de espaço para 

exposição.
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Brasil
No Brasil ainda que lenta e tardiamente esta nova conceitualização dos museus também foi sentida, com 

na construção do Centro Cultural de São Paulo (1982) - Eurico Prado e Luís Telles, nas inovações do 

Museu de Arte de São Paulo, na recuperação e transformação da Casa das Rosas, nas reformulações dos 

museus Lasar Segall, Museu de Arte Moderna e na Pinacoteca, na criação do Instituto Cultural Itaú e no 

Museu da Escultura (1989/95) - Paulo Mendes da Rocha todos na cidade de São Paulo.

Houve ainda uma expansão do intercâmbio cultural com mostras significativas como a de Rodin na 

Pinacoteca, as de Picasso, Monet e Michelângelo no MASP, as Bienais, os novos talentos nacionais e 

internacionais, etc…. 

O Brasil com a globalização entrou na rota das grandes exposições, e ainda que possua espaços de 

exposição alternativos e notadamente mais específicos, não possui um museu totalmente dirigido à Arte 

Contemporânea e suas diversas formas de expressão - Instalações, Performances, obras interativas, o uso 

da eletrônica, da informática, da luz e som, do corpo, com múltiplas soluções. Esta verificação veio de 

encontro às intenções de colocar em prática os novos conceitos arquitetônicos e museológicos apreen-

didos durante a pesquisa para elaboração dos trabalhos programados. Trabalhos estes que pretenderam 

situar a arquitetura de museus como o foco central da arquitetura atual executada no mundo. Apresentando 

as novas correntes, novas tecnologias, o emprego de novos materiais e servindo de vitrine para novos e 

veteranos arquitetos.  Esta pretenção se deu através da divisão de quatro trabalhos programados organi-

zados sob o título "Arquitetura de Museus _ A Produção Mundial Arquitetônica em Exposição" dividi-

do em quatro capítulos, a saber: 

TP1. Parte A - Introdução: consta das explicações das razões que me levaram a escolher o tema 

'Arquitetura de Museus' e o caminho percorrido até sua definição.

        Parte B -  O Mundo dos Museus: consta da história dos museus desde a primeira coleção exposta 

e que seguiram um padrão expositivo até os anos 70.

TP2. O Museu e seus visitantes: apresenta a estruturação de um museu bem como a elaboração de seu 

programa, a relação dele com seus visitantes e algumas csaracterísticas arquitetônicas.

TP3. Introdução: trata-se de uma compilação dos diversos museus através de seus autores que fizeram 

parte do período mais fértil da arquitetura de museus e que se deu início com as reformulações do Museu 

do Louvre, da criação do Georges Pompidou e do Museu D'Orsay na França.

         1970-1995: exposição das novas correntes, tecnologias, materiais e arquitetos emergentes através 

da apresentação comentada de 15 projetos executados neste período divididos em 5 categorias, a saber; 

Reestruturação, Anexos e Ampliações, Projetos Completos, Galerias e Projetos.

TP4. Conclusão:apresentação de alguns caminhos para a arquitetura de museus assim como para a arte 

e para a museologia, sem pretender chegar a algum paradigma, salientando os pontos positivos e decor-

rências desta evolução para a sociedade e para a arquitetura.O aprendizado da elaboração de um pro-

grama destinado aos museus e sua estrtuturação. Aliada a intenção de atualização arquitetônica, a idéia 

inicial destes trabalhos programados também era de subsidiar a elaboração de uma proposta de um Museu 

para São Paulo dentro dos padrões arquitetônicos e museológicos atuais. 

Após a verificação de algumas necessidades e prioridades levantamos alguns pontos chaves a serem  

considerados que foram geradores do caráter, do tema, do tamanho, da localização, do público alvo, das  

características estéticas e da regulamentação administrativa e financeira, da nossa proposta a nível de 

ante-projeto para um novo museu, através de um programa em sintonia com a nova museologia e os 

novos padrões arquitetônicos, para a cidade de São Paulo.
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m e m o r i a l

museu da
instalaçao de
sao paulo
O Museu da Instação vem atender a uma necessidade por parte da cidade de São Paulo de um 

espaço de exposição destinado somente à arte contemporânea no segmento das instalações, 

telas e/ou objetos de grande porte, de caráter permanente enquanto acervo e de carater 

provisório, a exemplo do espaço destinado a Bienal de Artes de São Paulo, com o intercâmbio de obras 

dos mais diferentes países.  E para tanto necessita não só de espaços amplos de exposição como também 

de instalações e serviços inerentes, os chamados serviços ligados às coleções, de um departamento 

administrativo, de finanças e de marketing, serviços auxiliares, de lazer e departamentos de pesquisa e 

educação.

Encarando o museu como um centro de atividades com mútiplos usos e atendendo as necessidades 

atuais de tempo e dificuldade de deslocamento numa cidade como São Paulo. Houve também a intenção 

de ligar todas estas atividades internas do museu a um parque e/ou área verde, de maneira a centralizar 

todas estas atividades comuns, caracterizando a ida ao museu como uma programação extensiva. De 

maneira a atender usuários tão diversos, tais como: grupos escolares, famílias, idosos, trabalhadores, 

pesquisadores, moradores da região e  turistas. 

Extendendo assim o papel expositivo/cultural/

educativo do museu.De maneira a concentrar 

todas as necessidades apontadas proporcionando 

uma visão mais completa do uso do museu foi 

escolhido o Parque Alfredo Volpi no Bosque do 

Morumbi na região do Butantã, situado entre as 

Avenida Oscar Americano e a Circular do Bosque. Esta área possiu um traçado com parque infantil, pista 

de cooper e atividades integradas, além de área de estacionamento e uma Igreja - São Pedro e são Paulo, 

datado de 1972 segundo o mapa cartográfico fornecido pela Emplasa. 

Segundo uma verificação feita no local, parte das instalações estão em pleno uso e gozam de manutenção 

e frequência diária. Contudo a parte superior do terreno em declive (60 metros de altura) está abando-

nada e seu mato crescido. Ainda que o traçado inicial tenha sido concluído a destinação dada a ele não 

foi efetuada. Por esta razão que a área escolhida para a implantação do projeto foi a de um platô local-

izado na cota  772 que além do mais possui um panorama raro em São Paulo.

O Parque possui entradas e saídas já definidas que serão mantidas bem como todo o traçado já propos-

to. E todas as instalações seriam ligadas ao museu como uma extensão do uso do parque e paralelamente 

do uso do museu, atendendo assim as necessidades de uma cidade como são Paulo com tráfego intenso, 

e que proporcionaria uma programação extensa ao; funcionário em hora de almoço, às escolas, às 

famílias no fim de semana, aos idosos, aos turistas,etc…

˜
˜

 Entrada principal - 
 Parque Alfredo Volpi
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Em relação ao acesso segundo a Revista São Paulo da Gazeta Mercantil de setembro de1997, até o final 

deste ano será aberta uma concorrência para a concessão da construção de duas novas linhas de metrô. 

A '5' que sairia da Estação Santa Cruz e atingiria Santo Amaro, e a '4' que sairia da Estação Consolação 

e atenderia aos bairros do Morumbi e Butantã passando pelas Avenidas Brasil e Faria Lima.

Com a criação de novas linhas do Metrô para esta área novas linhas de ônibus passariam a operar, pro-

porcionando à área um acesso eficiente, já que a mesma está servida de corredores como a Marginal 

Pinheiros (entre as pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim) e das Avenidas Vital Brasil, Franscisco 

Morato e Morumbi. Somado a isto a região está 

sofrendo uma transformação gradual, principal-

mente próxima a Avenida Oscar Americano, 

com construções de edifícios residenciais, trans-

ferências de empresas, hospitais de grande porte. 

Tudo isto nos levou a crer que esta seria uma 

área com bastante potencial, não obstante as 

dificuldades do terreno, para a nossa proposta de 

um museu, em que todos os componentes para 

torná-lo um passeio completo estão garantidos. 

Um museu destinado a exposição de uma arte 

atual, com atividades educativas e de pesquisa, 

atividades de lazer que compreende desde uma 

refeição, uma boa leitura, até passeios por uma 

área verde ligada a lagos e, por fim esportiva e 

infantil.

A idéia inicial seria de um museu, como já 

mencionamos, divididos em acervo e exposições 

etinerantes, voltado à documentação e estudo 

desta atividade. Ou seja, todo o processo criati-

vo do autor seria documentado através de slides, 

bem como, é claro, a obra em sí. No caso de 

obras de cunho interativo, toda a performance 

seja do autor, do espectador ou de outrens, tam-

bém seria documentada, constando na videote-

ca e podendo ser apresentada e discutida no 

auditório anexo ou intercambiada. Assim o 

museu possuiria duas áreas de exposição ágeis, o 

nosso acervo seria virtual.

Isto permitiria uma maior rotatividade além de 

permitir o uso do espaço para fins comercias, 

que somados à cafeteria, à livraria e à loja de 

souvenirs auxiliariam a captação de fundos para 

a manutenção do museu que a princípio seria 

subvencionado pela inicitiva privada. Ao 

município caberia a cessão do local bem como 

a manutenção das áreas externas, dos caminhos, 

dos lagos, etc…

 Caminhos internos - 
 Parque Alfredo Volpi
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O museu teria também um cunho informativo e educativo, contando 

ainda uma biblioteca específica voltada para a área museológica. Seu 

funcionamento, a exemplo dos grandes museus do mundo, possuiria 

uma extensão do horário em um dia determinado da semana e com 

uma fixação de horários baseada na frequência e controlada por tar-

ifação, ou seja, em horários de menor pico haveria uma redução no 

ingresso cobrado. Nos fins de semana seu funcionamento, sábado e 

domingo seria integral, assim como suas instalações e áreas de esta-

cionamento. O tema nos levos a definir a altura do pé direito das 

áreas de exposições (6m) que assim definiu a volumetria final do 

projeto mantendo sempre uma relação com o terreno em desnível, suas cotas de nível além da vegetação 

do entorno alta e densa. Esta última juntamente com a vista panorâmica nos indicou um caminho para os 

materias externos e as aberturas. Como também as paredes são curvas não adotamos nenhum tipo de 

material de revestimento em placas o que as descaracterizariam, optando por uma cobertura acrílica na cor 

marfim e as aberturas em alumínio anodizado branco. Os panos de vidro receberiam um filme externo 

que evita a sedimentação de gotas de chuva bem como ameniza, ainda que pouco, os efeitos solares. Sua 

implantação respeitou o Norte magnético do terreno de maneira a evitar a incidência solar nas áreas de 

exposição restringindo-a nas áreas de circulação e de acesso. Para se obter maior segurança definimos as 

portas de acesso somente na Entrada/Saída Principal, evitando colocá-las junto à área de parque, manten-

do somente uma saída extra nas dependências da Cafeteria. Com os acessos às áreas de exibição se darão 

por escadarias e elevadores evitamos estabelecer catracas, mantendo somente um bloqueio. Porém para 

facilitar tanto o trânsito dos visitantes como o trabalho dos seguranças seria criado um sistema de tíkets de 

ingresso adesivos e datados, tendo, portanto, validade somente naquele dia. Outra medida de segurança será 

o incentivo ao uso do Vestiário por meio da comunicação visual. Este ítem também  é de grande importân-

cia. Ao longo do projeto procuramos prever algumas paredes cegas, estratégicas de modo a viabilizar a 

comunicação visual, a informação e a destribuição de fluxo. As informações principais, tais como: tema, 

localização e prazos de exibição, estariam também disponíveis no Tótem Informativo, formado de Banners 

e localizado no centro do Pátio Central. O Pátio Central seria um grande hall receptor e destribuidor, 

aberto e contentor das principais facilidades e serviços auxiliares do museu (vide planta N. 772). Em seu 

interior poderemos verificar uma prova da tentativa de integração com a natureza, além do respeito ao 

desnível do terreno, a coleta da água descendente do terreno seria escoada por dentro do Pátio Central e 

voltaria a correr nos níveis inferiores do terreno. Como já mencionamos os acessos às salas de exibição 

seria efetuado através dos elevadores (2) e da escadaria, definindo a área de circulação dos usuário também 

às outras dependências do museu. Já a circulação interna das salas de exibição o chamado, percurso inter-

no, seguiria a planta em curva, definida por um raio central, e o desenho de exposição, bem como as 

divisões em partes da sala, conforme a necessidade da exposição, respeitaria esta proposta.

Uma das características mais importantes deste projeto é, além do respeito às obras expostas, permitindo 

seu isolamento em relação às demais áreas, sua proteção de raios solares danificantes, e sua facilidade de 

acesso é, seu respeito com o visitante , o frequentador do museu. Para ele procuramos fornecer condições 

confortáveis de exposição com aproximidade dos sanitários em cada nível, e bancos de descanso. Da busca 

de um programa extensivo à educação e à pesquisa, e do estabelecimento de áreas de descanso, informação 

e de alimentação. E finalmente a possibilidade do deleite da natureza, com seus panos de vidros laterais 

estratégicos e sua cobertura zenital, mantendo o espectador próximo à obra dos homens e da obra de Deus. 

A divisão das áreas do museu seguiu as definições do programa proposto diferenciando e  

caracterizando cada uma.

 Equipamentos - 
 Parque Alfredo Volpi
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p r o p o s t a

museu da
instalaçao de
sao paulo
tema
Museu de Instalações.

caráter do museu
 Exposição e Centro de Atividades.

caráter expositivo
Acervo Audio Visual e Temporário.

iniciativa financeira
Empresarial/Municipal/Subvenção interna (venda de ingressos/objetos, posters com uso da marca do 

Museu/livros/serviços de cafeteria).

tipo do projeto
Projeto Completo a nível de ante-projeto em escala 1:200.

localização
Parque Alfredo Volpi no Bosque do Morumbi, Butantã  entre as Rua Engenheiro Oscar Americano e 

Circular do Bosque.

usuário
Estudantes, Idosos, Frequentadores de museus, Crianças, Pesquisadores, Artistas e Turistas.

tamanho
Médio porte - 5403 m2 de área total construída.

acesso
Marginal Pinheiros, Pontes Cidade Jardim e Eusébio Matosos, Avenidas Morumbi, Francisco Morato e 

Vital Brasil. Linhas de ônibus - 667R, 5119, 775F, 775P. 107T, 701J e 7181. Nos próximos anos também 

será servido pela Linha 4 do Metrô.

˜
˜
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p r o g r a m a

A divisão das áreas do museu seguiu as definições do programa proposto diferenciando e caracterizando 

cada uma.

i. serviços auxiliares e de lazer 

N. 772

Pátio Central - Entrada/Recepção/Informações/Bilheteria - 1000 m2

Cafeteria  -  Áreas interna e externa/Cozinha - 187,5 m2

Livraria e Loja de Souvenirs - 90,5 m2

Vestiário - 15 m2

Área de Descanso e Grupos - 45 m2

Área Comum - 48 m2

Sanitários - Feminino e Masculino -  54 m2

Depósito de Cadeiras de Rodas - 12 m2

Telefone Público

Elevadores - 12 m2

Escadaria - 31 m2

Tótem Informativo 

ii. serviços ligados às coleções  

N. 768

Depósito Geral/Almoxarifado e Monta Cargas - 156 m2 

N. 772

CONSERVAÇÃO

1. Área de Carga e Descarga - 64 m2

2. Avaliação de Obras/Triagem/Documentação - 16,5 m2

3. Embalagem/Manutenção/Depósito - 103,5 m2

Hall  - 36 m2

Monta Cargas - 12 m2

EXIBIÇÃO e GERÊNCIA

1. Organização e Administração das Exposições - 32 m2 

2. Pesquisa e Desenho de Exposição - 34 m2

3. Pabx - 8 m2

4. Segurança e Controle de Pesoal - 10 m2

Sanitários  - 24 m2
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iii. serviços administrativos

N. 775

ADMINISTRAÇÃO

Marketing - 26 m2

Finanças - 30 m2

Recepção/Secretariado - 22 m2

Gerência  - 18 m2

Diretoria - 24 m2

Hall - 40 m2

Monta Cargas - 12 m2

Sanitários - Feminino/Masculino - 44 m2

iv. serviços públicos

N. 775

PESQUISA

1. Laboratório fotográfico - 16 m2

2. Oficina - 44 m2

N. 778

EDUCAÇÃO

1. Biblioteca  e Videoteca   - Arquivo e Documentação - 60 m2

Obs.: específica (museologia) e informatizada (internet)

2. Auditório - Meeting Room (capacidade para 90 pesoas) - 120 m2  

Hall  - 40 m2

Sanitários -  44 m2   

Monta Cargas - 12 m2  

Atividades Associadas - Eventos (Vernissages/Atividades Culturais/Aluguel)

  

v. serviços ligados à exibição

N. 778

EXPOSIÇÃO

Salão de Exposição - Acervo - 1477 m2    

Elevadores - 12 m2

Escadaria - 63 m2 

N. 784

EXPOSIÇÃO

Salão de Exposição - Temporários - 1291 m2

Elevadores - 12 m2
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q u a d r o  d e  á r e a s

ÁREA DO PARQUE ALFREDO VOLPI  ~ 148.000 m2

ÁREA DO TERRENO DESTINADO 
à IMPLANTAÇÃO  - 22.500 M2

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO  -  5433 m2 (total)

Planta - 1.783 m2

Estacionamento - 2.250 m2

Acesso  -  1.400 m2

TAXA DE OCUPAÇÃO  -  24 %

DIVISÃO DAS ÁREAS

N. 768  -  156 m2

N. 772  -  1783 m2

N. 775  -  333 m2

N. 778  -  1828 m2

N. 784  -  1303 m2

ÁREA TOTAL DO PROJETO  -  5403 M2
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c o r p o  d e
f u n c i o n á r i o s

ADMINISTRAÇÃO  

Diretor/Conservador-chefe/Gerênte e Administrador/Curador e Auxiliar/Profissionais de marketing, 

vendas e finanças/Secretariado.

SERVIÇOS PÚBLICOS  

Técnico em informática/Fotógrafo/Pessoal de Oficina/ Laboratorista/ Arquivista/Bibliotecário/ 

Pesquisador. 

SERVIÇOS LIGADOS ÀS ÇOLEÇÕES 
Auxiliar geral/Vigia/Carregador/Colocador/Pintor/Montadores/Faxineiros/Designers /Conservador 

Pessoal administrativo /Recursos Humanos.

SERVIÇOS LIGADOS  À EXIBIÇÃO
Faxineiros/Montadores/Carpinteiros/Auxiliar geral.

SERVIÇOS AUXILIARES E DE LAZER  

Recepcionistas/Segurança/ Pessoal de Bilheteria e Informação/Funcionário do Vestiário/Ascensoristas 

Gerente Geral /Funcionário das Loja e Livraria/ Cozinheiro e Confeiteiro/Atendente e Garçonete 

Jardineiro/Motorista.
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f i c h a  t é c n i c a

Texto elaborado em Macintosh e impresso a laser.

Desenho elaborado em autocad.

DESENHO
Luís T. Tamashiro

MAQUETE
Angelo Pinheiro

FOTOGRAFIA
Alê

XEROX
Bia Cópias

DIREÇÃO DE ARTE
Paulo Gozzi

TRADUCÃO
Gildette Gozzi
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f o t o s - m a q u e t e



f o t o s - m a q u e t e



inserção do projeto no parque



Entrada principal do museu



Entrada do museu pelo parque



vista aérea do museu




















