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No próximo dia 18 de maio, iremos celebrar o Dia Internacional dos
Museus. Mas afinal, você sabe o que é um museu? Se tivesse que
responder agora, de "bate e pronto"... você saberia responder ou
daria aquela "enrolada"? Como diversos outros conceitos, o museu é
algo que temos uma ideia sólida do que é, mas temos algumas
dificuldades em expressar o conceito. Para isso organizamos este
guia, para apresentar brevemente o conceito e fazer algumas
indicações de diversos museus espalhados pelo Mundo, pelo Brasil e
por nossa região. Afinal quantos museus você já visitou em nossa
cidade?

Segundo a ICON (International Council of Museums) "O museu é
uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, e que faz
pesquisas relacionadas com os testemunhos materiais do ser
humano e de seu ambiente , tendo em vista a aquisição,

conservação, transmissão e, principalmente, exposição deste acervo
com a finalidade de estudo, educação e deleite." (POULOT, 2013. p,6)

Os museus são dedicados a diferentes tipos de categorias e públicos.
O museu contemporâneo tem uma autoridade intelectual estável,
faz parte de roteiros turísticos e desperta certo fascínio. A Alemanha
por exemplo registra que aproximadamente um terço dos turistas
que visitam o país anualmente, cerca de 30 milhões de pessoas,
visitam com o frequência os museus alemães (POULOT, 2013)
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O primeiro lugar da l ista dispensaria
até o nome.  Mundialmente famoso por
sua estrutura,  com mais de 10,2  milhões
de vis itantes em 2018,  o  Museu do
Louvre,  local izado na capital  f rancesa,
atrai  v is itantes do mundo inteiro.
Para quem não sabe,  o  prédio serviu
primeiro como uma fortaleza,  depois
como Palácio,  para f inalmente se
tornar um museu,  em 1684.  O local
conta com um acervo que contém mais
de 38000 objetos,  que vai  desde
múmias até quadros,  como a Mona Lisa
de Da Vinci ;  esculturas como a Vênus
de Milo ;  e  muito mais .  Na seção de tour
onl ine,  a  inst ituição oferece 5 opções
diferentes de tours .  Outra
opção é passear  pelo  Google
Street  View,   c l icando  na 
f igura ao lado.

A HISTÓRIA
NO MUNDO
Na internet é  possível  ver i f icar
diversas l istas de museus mais
vis itados,  maiores,  bonitos,
excêntr icos,  importantes,  entre outros.
Estas l istas são organizadas por
diversas inst ituições e/ou pessoas
inf luentes (ou não) .  Organizamos esta
l ista com base em diversas destas
l istas,  mas pr ior izando aquele locais
que fornecem "tours virtuais" .  Agora é
hora de ret irar  seu t icket  (gratuito) ,
c l icar  nas imagens -  de cada museu -
para acessar os "tours virtuais"  e  curt ir
o passeio.
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Foto: JEAN-PIERRE MULLER / AFP

Museu do Louvre

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.google.com/maps/@48.861104,2.3354519,3a,75y,172.45h,106.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNMCOjsjWV-sswwBR95Qli4Xix6pREQqF8g5YU_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMCOjsjWV-sswwBR95Qli4Xix6pREQqF8g5YU_%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya224.52098-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Com apenas 17 anos de idade,  e  com uma
média anual  superior  a 8 milhões de vis itas,
O Museu Nacional  da China não poderia
estar  de fora desta l ista.  Este museu surgiu
quando houve a fusão do Museu da
Revolução Chinesa com o Museu Nacional
de Histór ia Chinesa.   com uma coleção
composta por mais de 1 .050.000 objetos,
incluindo diversas peças raras e preciosas,
o que atrai  não apenas os chineses,  mas
vis itantes do mundo todo.

O Metropol itan Museum of  Art  é
considerado o museu mais popular  da
cidade de Nova York.  Inic ialmente o museu
não possuía um único objeto quando foi
inaugurado em 1870.  Desde então a
inst ituição vem acumulando uma coleção
de obras que datam de mais de 5000 anos.
O Metropol itan Museum of  Art  recebe mais
de 6.692.900 pessoas por ano,  isso devido a
sua abrangente coleção que inclui  pinturas,
esculturas,  f igurinos,  instrumentos
musicais  e  muito mais .  

Os museus do Vaticano possuem um dos
acervos mais importantes da humanidade.
Lá estão presentes obras de grandes
art istas como Van Gogh,  Matisse,  Giotto di
Bondone,  entre outros.  Nestes museus
também abrigam obras de arte notáveis
como A Escola de Atenas,  por  Rafael ,  e  o
teto da Pietà e Capela Sist ina,  por
Michelangelo.  Todos os anos,  os Museus do
Vaticano atraem cerca de 6.427.280
vis itantes.

Museu Nacional da China

Museu Metropolitano de
Arte (MET)

Museus do Vaticano

Priscila Kamoi
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http://en.chnmuseum.cn/exhibition/#rep_exhibitions
https://www.metmuseum.org/art/art-at-home
https://www.google.com/maps/@39.9050945,116.4015829,3a,75y,323.67h,93.12t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM4Gz-gQTbOcUF79i4UEkKAPcgk4IQSUbMV7BXH!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM4Gz-gQTbOcUF79i4UEkKAPcgk4IQSUbMV7BXH%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya50.001328-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@40.7792089,-73.9629986,2a,75y,311.58h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sdUFLXwmMDk4Dt-n7O7vddQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DdUFLXwmMDk4Dt-n7O7vddQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D319.51535%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i5632!8i2816
https://www.google.com/maps/@41.90583,12.453555,3a,75y,275.33h,94.72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO_zMnOSe7-axGYwl_5n3hH4TL6hfoVWnt-s5c!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO_zMnOSe7-axGYwl_5n3hH4TL6hfoVWnt-s5c%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya177.64006-ro-0-fo100!7i5376!8i2688
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei.html


Situado em Washington,  DC,  o   Museu de Ar
e Espaço  detém a maior  coleção de
aeronaves e naves do mundo.  Dentre as
milhares de espaçonaves do Museu,  a que
mais se destaca é a famosa Apolo 11 ,
pr imeira espaçonave a levar seres humanos
até a Lua.  Uma das pr incipais  atrações do
local  é  a oportunidade de conhecer o
inter ior  de um ônibus espacial .  Em 
2018,  o  museu recebeu
aproximadamente 6,2  milhões de
 vis itantes.

O Museu Britânico abriga milhões de
objetos.  Com uma coleção tão vasta,  não é
surpresa que o foco da inst ituição tenha
evoluído desde que foi  fundada em 1753.  “A
coleção or iginal  do Museu Britânico incluía
antiguidades,  moedas e medalhas,
espécimes de histór ia natural  e  l ivros” .
“Agora,  e le  compreende mais de 8 milhões
de objetos que abrangem a histór ia das
culturas do mundo:  das ferramentas de
pedra às impressões do século XX”.  
Com tudo isso,  recebeu em 2018,
nada menos que 5 ,9  milhões de
 vis itantes.

Se você acha que esse prédio não se parece
com um museu,  isso acontece devido ao
fato que o prédio era uma estação geradora
de eletr ic idade.  Além de sua famosa
arquitetura,  o  museu é comemorado por sua
abordagem curatorial .  Sua coleção de arte
moderna e contemporânea é organizada
criat ivamente de acordo com o tema,
incluindo Art ista e Sociedade.  A Tate
Modern recebeu em 2018,  aproximadamente
5,9 milhões de vis itantes.

Museu Nacional 
do Ar e do Espaço

Museu Britânico

Tate Modern
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arteref.com

arteref.com

arteref.com

https://www.google.com/maps/@38.8881639,-77.0199035,2a,75y,288.47h,107.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1soSDCnFSs7HayYVgjdBRUAg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DoSDCnFSs7HayYVgjdBRUAg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D202.76778%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@51.5192041,-0.1275554,2a,75y,241.55h,88.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sNJIPTrs8hsSABB6xEevKLw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DNJIPTrs8hsSABB6xEevKLw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D256.40625%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@51.507572,-0.0999434,3a,75y,117.48h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOs1yYP_G1NU83VCB6ChZjY9hbV5VfJqkQoT9k_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOs1yYP_G1NU83VCB6ChZjY9hbV5VfJqkQoT9k_%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.8883-ro0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
https://airandspace.si.edu/sites/default/files/images/panoramas/files/360/exhibit/museum-dc/museum-dc-2018-vr.html
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum


A National  gal lery tem mais de 2 .300
objetos premiados em sua coleção.  Com
diversos destaques,  incluindo os Girassóis
de Van Gogh,  Arnolf ini  Portrait  de Jan van
Eyck e The Hay Wain de John Constable.  A
National  gal lery é um dos museus mais
populares da Inglaterra.  A inst ituição
oferece entrada gratuita,  tornando-se uma
das coleções enciclopédicas mais acessíveis
do mundo.  A National  gal lery recebeu em
2018,  um total  de 5 ,7  milhões de
vis itantes

A coleção deste museu é monumental ,
são  80  milhões de espécimes,  de micro-
organismos a esqueletos de dinossauros,
mamutes e baleias,  que formam o maior  e
mais importante acervo de histór ia natural
do mundo.  As galer ias mais v is itadas são a
dos  Dinossauros,  com destaque para o T-
Rex,  e  a dos  mamíferos,  em que a répl ica de
uma enorme baleia azul ,  maior  mamífero do
planeta atualmente,  f lutua no teto,
juntamente com a de outros
animais aquáticos.

Prece até cl ichê,  mas o Museu de Histór ia
Natural  é  um dos passeios imperdíveis  de
Nova York.  A fama do local  cresceu
absurdamente por causa do f i lme “Uma
Noite no Museu”,  que usou o seu espaço
como cenário e v irou um sucesso absoluto
de públ ico.  Fundado em 1869,  o  American
Museum of  Natural  History sempre foi  uma
das principais  atrações da cidade,  muito
antes do f i lme do Ben St i l ler  e  companhia.
O local  recebeu mais de 5 
milhões de vis itantes em 2018.

Galeria Nacional

Museu Inglês da História
Natural

Museu Americano de
História Natural

Priscila Kamoi
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www.londresparaprincipiantes.com

dicasnovayork.com.br

arteref.com

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/virtual-tour-2011#/central-hall/
https://www.nhm.ac.uk/visit/virtual-museum.html
https://www.google.com/maps/@51.5089208,-0.1286676,2a,75y,261.69h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sq6Ke_IuzUuPD8kU4TF2sNg!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dq6Ke_IuzUuPD8kU4TF2sNg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D256.78906%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@51.4962443,-0.1765247,2a,75y,74.28h,115.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1s51kowISvv5z9ag9FRsgLHQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.7811214,-73.9736065,2a,75y,19.33h,102.52t/data=!3m7!1e1!3m5!1stzNYxuRe8s99jdRBaHs2xQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DtzNYxuRe8s99jdRBaHs2xQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D19.974411%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.amnh.org/explore


Local izado ao lado do Parque da Luz e
projetado pelo arquiteto Ramos de
Azevedo em 1895,  o  local  abrigou o
primeiro museu de artes de São Paulo,
o então Liceu de Artes e Ofíc ios ,  que
formava artesãos da cidade.  Em 1901 ,  se
tornaria  a  Pinacoteca,  que só i r ia
funcionar de fato 10 anos depois ,
abrigando a 1ª  Exposição Brasi le ira  de
Belas Artes.  Atualmente,  o  museu
conta com cerca de mil  obras,  entre
elas o "Mestiço" ,  de Candido Port inari .
O local  conta também com um espaço
da reserva técnica para peças em
restauração e um espaço com vista
para o Parque da Luz,  para o vis itante
descansar  e  tomar um café.

O que não falta no Brasi l  são art istas
para terem suas telas expostas,  como
Tarsi la do Amaral ,  Candido Port inari ,
entre outros.   Os nossos museus
também não f icam de fora.  Por
exemplo,  a Pinacoteca do Estado de
São Paulo já se destacou como o
melhor museu da América Latina,
segundo a opinião dos usuários do s ite
TripAdvisor .  Temos outras estrelas
como Inhotim e o Museu do Amanhã.
Sem mais spoi lers ,  te  convido a
conhecer outros l indos museus
brasi le iros .
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BRASIL E OS
MUSEUS

http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
https://www.google.com/maps/@-23.534239,-46.634017,2a,75y,89.94h,83.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjK-FAuCPvsl-WkaNGrx07Q!2e0!7i13312!8i6656
http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/


Ao vis itar  a cidade do Rio de
Janeiro,  não deixe de vis itar
o Museu do Amanhã.  Pois
além de conhecer os
inter iores do museu,  você
pode conferir  mais  de 1 .000
itens e c inco mostras,  entre
elas “Rios em Extinção”,  “A
Espécie Mais  Perigosa do
Planeta”,  e  “A Beleza
Escondida da Matemática”.
Inaugurado em 
dezembro de 2015
no Píer  Mauá.

Quem projetou este museu
foi  nada menos que o
arquiteto que leva seu nome,
Oscar Niemeyer .  É ,
certamente,  um dos museus
do Sul  do Brasi l  mais
vis itados.  Possui  um acervo
com mais de 3400 peças de
grandes art istas como Tomie
Othake,  Andy Warhol ,  Tarsi la
do Amaral ,  Cândido Port inari
e do próprio Oscar
Niemeyer .

Você gostaria de ver
rel íquias do Segundo
Reinado brasi le iro ( 1840-
1889)  como o trono uti l izado
por Dom Pedro I I?  Este i tem
e muitos outros fazem parte
do acervo do  Museu
Imperial ,  local izado na
cidade de Petrópol is  -  RJ ,  no
antigo palácio em que a
famíl ia real  portuguesa
costumava passar
o verão.  

Museu do Amanhã

Museu Oscar Niemeyer

Museu Imperial
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http://museuimperial.museus.gov.br/servicos-online/tour/visita-interativa
https://www.museuoscarniemeyer.org.br/visite/visita-virtual-3D
https://museudoamanha.org.br/tourvirtualpratodomundo/?fbclid=IwAR1-muqGDG1Q9mWzOFAbedmrsZCj-pXnT-tX59c8qcBy32Zh_jMhNXqCrvo
https://www.google.com/maps/@-22.8927547,-43.1789035,3a,75y,37.04h,92.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMN6v-hifI2qLsyvtchfJguLoNKoh3gGm4t8y0!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMN6v-hifI2qLsyvtchfJguLoNKoh3gGm4t8y0%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya80.04498-ro-0-fo100!7i4096!8i2048
https://www.google.com/maps/@-25.4104891,-49.2672921,3a,75y,341.43h,95.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN3OcTL10rU-rN1eh2ifPb01GQG-a8o3cLR8_f8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN3OcTL10rU-rN1eh2ifPb01GQG-a8o3cLR8_f8%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya298.92966-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@-22.5082762,-43.1754714,3a,75y,65.38h,108.54t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP1hhFzPWO5tu8toIhIuyEK_h1ct7W-bnqYtbE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP1hhFzPWO5tu8toIhIuyEK_h1ct7W-bnqYtbE%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya250.43454-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.museuoscarniemeyer.org.br/visite/visita-virtual-3D
http://museuimperial.museus.gov.br/servicos-online/tour/visita-interativa


Instituto 
Ricardo Brennand
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Inhotim

Museu
Casa de Portinari

Um castelo medieval  abriga
o  Inst ituto Ricardo
Brennand,  que contém o
maior  acervo do pintor
holandês Frans Post ,  art ista
que integrou a comit iva do
holandês Maurício de Nassau
no Brasi l .  Como todo castelo
que se preze,  o  acervo do
Inst ituto é composto por
armas e armaduras vindas
da Europa e da Ásia.

O museu a céu aberto
ganhou destaque nas
principais  publ icações de
arte do mundo por seu
projeto paisagíst ico que une
obras e natureza de forma
singular .   Com uma enorme
área verde,  o  museu possui
22 galer ias onde f icam
expostas obras de arte
contemporâneas e ainda um
jardim com mais de 
quatro mil  
espécies botânicas.

Antiga residência de
Candido Port inari ,  em
Brodowski ,  o  Museu Casa de
Port inari ,  é  o  local  onde ele
real izou suas experiências
com pinturas murais  e  se
aprofundou na técnica ao
passar dos anos.  O museu
representa a forte l igação do
art ista com sua terra natal ,
or igens e laços famil iares.  

https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
https://www.inhotim.org.br/visite/tour-virtual/
http://www.tourvirtualbrasil.com.br/tour_virtual_ricardo_brennand/ricardo_brennand.html
https://www.inhotim.org.br/visite/tour-virtual/
https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
https://www.google.com/maps/@-8.0555374,-34.959112,3a,75y,335.89h,101.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN6nDkTmLeV6j3EZnj6mfnpRuWzCM87LMHg0KSb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN6nDkTmLeV6j3EZnj6mfnpRuWzCM87LMHg0KSb%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya348.66705-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@-20.1227686,-44.2198821,3a,75y,90.91h,84.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sF80Gp9Fhx3iaSrRMdHPPiw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DF80Gp9Fhx3iaSrRMdHPPiw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D64.95249%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.9936241,-47.6592302,3a,75y,236.61h,87.47t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNHdEbizQGPBRbg8fPhhVKbBxLrkmH_1AvMc8KK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNHdEbizQGPBRbg8fPhhVKbBxLrkmH_1AvMc8KK%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya212.87823-ro-0-fo100!7i7168!8i3584
http://www.tourvirtualbrasil.com.br/tour_virtual_ricardo_brennand/ricardo_brennand.html


Como somos considerado "O
país  do Futebol" ,
merecidamente temos um
museu dedicado ao tema,
que f igura entre os melhores
do mundo sobre o assunto.
Com diversas salas ,  atrações
interat ivas e até uma
varanda que é possível  ter
uma visão geral  do estádio
do Pacaembu.  O Museu do
Futebol  é  uma
visita obrigatória  para
os amantes e curiosos 
do futebol .

Instalado no palácio da
antiga Bolsa Ofic ial  de Café,
inaugurado em 1922,  o  Museu
do Café está local izado onde
eram real izadas as
negociações que
determinavam as cotações
de café.  O acervo do museu
conta com telas,  como “O
Porto de Santos em 1822”,  “A
Fundação da Vi la de Santos
– 1545”,  e  o v itral  “A 
Epopeia  dos 
Bandeirantes” ,  obras
de Benedicto Cal ixto.

O MASP é o pr imeiro Museu
moderno do país .  As
primeiras obras de arte do
MASP foram selecionadas
por Bardi ,  formando o mais
importante acervo de arte
europeia do Hemisfér io Sul .
Hoje,  a  coleção do MASP
reúne mais de 10 mil  obras,  e
inclui  pinturas,  esculturas,
objetos e fotograf ias,
abrangendo a 
produção europeia,
afr icana,  asiát ica e
das Américas.

Museu
do Futebol
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Museu do Café

MASP

https://masp.org.br/acervo
http://www.museudocafe.org.br/o-museu/tour-virtual/
https://www.museudofutebol.org.br/pagina/exposicoes-virtuais
https://www.google.com/maps/@-23.5476145,-46.6648821,2a,75y,315.11h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sKuzMBQQ_mKWjD2HI3MMZxQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DKuzMBQQ_mKWjD2HI3MMZxQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D317.59903%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-23.9323094,-46.3300701,2a,75y,60.72h,95.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sufSF59FwAmQ9VnoVqW6Y_w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-23.56144,-46.655901,3a,75y,311.81h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPIwUgCIiF4xtTFwV8v9uz5g37uPf2S3TQbhJKV!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPIwUgCIiF4xtTFwV8v9uz5g37uPf2S3TQbhJKV%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya2.3021865-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.museudofutebol.org.br/pagina/exposicoes-virtuais
http://www.museudocafe.org.br/o-museu/tour-virtual/
https://masp.org.br/acervo


Sabia que o Brasil tem aproximadamente 3000 museus? Temos mais

museus que salas de cinema ou que teatros. Veremos a seguir que a nossa

região tem diversas opções para visitarmos quando este período passar.
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 O  Museu  Munic ipal  de  São  José

dos  Campos  está  local izado  no

Espaço  Mario  Covas .  O  local  que

foi  constru ído  em  1926 ,  tem  um

acervo  que  conta  um  pouco  da

histór ia  da  cidade .  Os  objetos

encontram -se  div id idos  nas

seguintes  coleções :  Cerâmica

Weiss ,  Observatór io  Astronômico

Remo  Cesaroni ,  Tecelagem

Parahyba  e  Objetos  de  Artes

Visuais .

O  Museu  do  Folc lore  de  São  José

dos  Campos  tem  como  missão

desenvolver  e  promover  ações

com  o  objet ivo  de  fomentar  a

valor ização  do  fo lc lore  na  região

de  São  Jose  do  Campos ,  Vale  do

Paraíba  e  L i tora l  Norte ,

contr ibuindo  para  o

forta lec imento  da  ident idade

cultura l  e  formação  da  

cidadania ,  segundo  CECP .

 O  Memoria l   tem  um  acervo  bem

diverso ,  com  algumas

cur ios idades ,  painéis  que  contam

a  histór ia  do  ITA ,  as  pr incipais

pesquisas  do  DCTA ,  inc lu indo

motores ,  motor  a  álcool  (veículo

Dodge ) ,  e  maquetes  de  ensaio

em  túnel  de  vento ,  além  do

segundo  protót ipo  do

Bandeirante ,  pr imeiro

av ião  desenvolv ido  e

fabr icado  no  Bras i l .

Memorial Aeroespacial Brasileiro 

Museu Municipal SJC 
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Foto: PMSJC

Museu do Folclore SJC 
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http://museus.cultura.gov.br/espaco/8147/
http://www.museudofolclore.org/museu-do-folclore-sugere-fotos-videos-e-livros-durante-periodo-de-fechamento-5319/
https://www.youtube.com/watch?v=uOIPY5yUij8&feature=emb_title
http://www.mab.cta.br/index.php/saiba-mais-sobre-o-mab
http://www.museudofolclore.org/museu-do-folclore-sugere-fotos-videos-e-livros-durante-periodo-de-fechamento-5319/
http://www.mab.cta.br/index.php/saiba-mais-sobre-o-mab
http://museus.cultura.gov.br/espaco/8147/
https://youtu.be/RdHxSQWkYZE


Insta lado  na  Capela  Nossa

Senhora  Aparecida ,  o  Museu  de

Arte  Sacra  possui  um  acervo  com

imagens ,  paramentos ,  objetos

l i túrgicos ,  oratór ios ,  l i v ros

re l ig iosos ,  bandeiras  de

procissão ,  etc .  Todas  as  peças  são

acompanhadas  por  painéis

expl icat ivos .   O  museu  possui  um

espaço  para  receber

expos ições  temporár ias .

Fonte :FCCR

Museu de Arte Sacra 
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Foto: FCCR

 Com  insta lações  modernas ,  o

MIC  oferece  at iv idades  e

exposições  sobre  ciência  e

cultura ,  órbita  com  força  centra l ,

tamanho  re lat ivo  dos  planetas ,

sol ,  bolha  ci l índr ica ,  t rem  da

inérc ia ,  força  centr í fuga ,

basquete  giratór io ,  harpa  de

tubos ,  máquina  eletrostát ica  de

Wimshurst ,  bancadas  de  

lupas  e  insetos .  São  mais

de  50  atrações  disponíve is

 para  os  v is i tantes .

Museu Interativo de Ciências 

Falar  do  esporte  em  São  José  é

lembrar  dos  t imes  de  futebol ,

vôle i  e  de  futsa l  da  Associação

Esport iva  São  José  que  desde

1913  impunham  respeito ,

elevando  o  nome  Joseense ,  do

basquete  do  Tênis  Clube  São

José ,  do  São  José  Esporte  Clube ,

que  nasceu  formigão  e  v i rou

águia ,  voando  alto  no  

céu  do  Bras i l .  Tudo  i sso  

você  encontra  no  Museu  

de  Esportes ,  que  está  local izado

no  Estádio  Mart ins  Perei ra .

Museu de Esportes

PLANCK |  13

Foto: PMSJC

http://www.fccr.sp.gov.br/index.php/espacosculturais/115-museu-de-arte-sacra.html
https://www.youtube.com/watch?v=md9srgzzs6Q
https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/educacao-e-cidadania/museu-interativo-de-ciencias/
https://www.youtube.com/watch?v=uiuvzECdSMI
http://www.museudeesportes.sjc.sp.gov.br/historia_museu.asp
https://www.google.com/maps/@-23.5476145,-46.6648821,2a,75y,315.11h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sKuzMBQQ_mKWjD2HI3MMZxQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DKuzMBQQ_mKWjD2HI3MMZxQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D317.59903%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/educacao-e-cidadania/museu-interativo-de-ciencias/
http://www.museudeesportes.sjc.sp.gov.br/historia_museu.asp
http://www.fccr.sp.gov.br/index.php/espacosculturais/115-museu-de-arte-sacra.html
https://youtu.be/cYTrSJoIGCo


O  Museu  Mazzaropi  fo i  cr iado  em

1992  para  homenagear  o  cineasta

bras i le i ro   Amácio  Mazzaropi .

Cl icando  ao  lado  é  poss íve l

acessar  o  tour  v i r tual .  No  acervo

há  mais  de  20 .000  i tens ,   entre

fotos ,  f i lmes ,  documentos ,

objetos  cênicos ,  móveis  e

equipamentos  que  “contam ”

boa  parte  da  carre i ra  

do  art is ta .

Museu Mazzaropi
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Foto: Divulgação

 O  Museu  Histór ico  Folc lór ico  e

Pedagógico  Montei ro  Lobato   fo i

cr iado  em  1958 ,  em  uma  extensa

área  de  20 .000m ² ,  com  uma  casa

onde  Lobato  v iveu  sua  in fância .  O

local  possui  um  r ico  acervo  que

conta  um  pouco  da  v ida  desse

grande  escr i tor ,  como  a  mobí l ia

or ig inal  pertencente  a  Lobato ,

além  de  alguns  objetos

pessoais .

Museu Monteiro Lobato 

 O  Museu  era  a  ant iga  res idência

da  famí l ia  Indiani ,  conhecido

como  o  Sobradão  dos  Indiani .

Seu  acervo  conta  com  diversos

painéis  fotográf icos  que  contam

a  histór ia  das  famí l ias  i ta l ianas

que  v iveram  na  região .  No  acervo

do  museu ,  possuem  mobí l ias ,

objetos  de  uso  pessoal  e  de  uso

domést ico ,  utens í l ios  de

cozinha  e  peças  de

vestuár io ,  e  reconst i tu ição  

de  uma  sa la  escolar ,  

Museu da Imigração Italiana 
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Foto: Olince

https://museumazzaropi.org.br/sobre-o-museu/
https://www.google.com/maps/@-23.0452494,-45.529009,3a,75y,15.35h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNZdq_40LrxU0QsOEftsdqlRcq3if4tI8Gfmey8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNZdq_40LrxU0QsOEftsdqlRcq3if4tI8Gfmey8%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya201.1808-ro0-fo100!7i11264!8i5632?hl=pt-BR
http://www.taubate.sp.gov.br/secretarias/museu-historico-folclorico-e-pedagogico-monteiro-lobato/
https://www.google.com/maps/@-23.0220925,-45.564828,3a,75y,59.36h,92.8t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMD_vaoewckCPH9ELJIMkb2yGCjMFdcHwBMNJJx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMD_vaoewckCPH9ELJIMkb2yGCjMFdcHwBMNJJx%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya86.60686-ro-0-fo100!7i9256!8i4628?hl=pt-BR
http://museus.cultura.gov.br/espaco/204047/
https://www.google.com/maps/@-23.0236946,-45.6336514,3a,75y,120.8h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPoWNeAVcP6d29R4B2PAgZcUjVYtIrl_RSJJsSC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoWNeAVcP6d29R4B2PAgZcUjVYtIrl_RSJJsSC%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya122.93132-ro-0-fo100!7i9256!8i4628
http://www.taubate.sp.gov.br/secretarias/museu-historico-folclorico-e-pedagogico-monteiro-lobato/
http://museus.cultura.gov.br/espaco/204047/
https://museumazzaropi.org.br/sobre-o-museu/

