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GUIAS DE MUSEUS
Os guias de museus, mais do que instrumentos de divulgação, são ferramentas de referência no
mapeamento da diversidade museal. Essas publicações têm o importante papel de orientar e auxiliar o
acesso do público às instituições, divulgando os endereços de visitação e informações sobre as práticas e
serviços oferecidos pelos museus.
Em 2011, o Instituto Brasileiro de Museus publicou o Guia dos Museus Brasileiros, resultado dos
cinco anos de atividades do Cadastro Nacional de Museus - CNM. Essa publicação apresenta, de
maneira objetiva, um retrato do universo museal brasileiro à época, com informações sobre os mais de
3.000 museus distribuídos por todo o território nacional.
Em continuidade à sua missão de produzir e compartilhar com a sociedade informações
sistematizadas sobre os museus brasileiros, o CNM lançou a Pesquisa Anual de Museus, em outubro de
2014, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do campo museal, bem como o avanço de suas
demandas.
A pesquisa é composta de perguntas que buscam diagnosticar o quadro atual dos museus
brasileiros abordando aspectos como: acessibilidade, acervo museológico, gestão de pessoas,
orçamento entre outras temáticas.
De forma a contemplar um número maior de museus, o prazo para preenchimento da pesquisa
foi
prorrogado
até
12
de
janeiro
de
2015
pelo
endereço
eletrônico:
http://enquetes.museus.gov.br/index.php?sid=82971&lang=pt-BR.
Reforçando a importância dos guias de museus, como ferramentas de informação, dedicamos
este Boletim a algumas iniciativas produzidas no Brasil, que constam em nossa coleção e que traduzem a

evolução do panorama museal brasileiro.
Boa leitura!

Destaques
GUIA DOS MUSEUS BRASILEIROS
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Guia dos museus brasileiros. Brasília, 2011. 591 p.

Lançado em 2011, o Guia dos Museus Brasileiros – IBRAM reúne
informações coletadas pelo Cadastro Nacional de Museus em seus cinco
primeiros anos de atividade. Realizado com o objetivo de facilitar o acesso e
incentivar encontros entre os leitores e os museus, a publicação apresenta
informações sobre: endereço de visitação, dias e horários de abertura ao
público, cobrança de ingresso, serviços e instalações destinadas a turistas
estrangeiros e pessoas com deficiência, tipologia de acervo, entre outras. De
forma inédita, a obra fornece ainda dados sobre museus extintos,
incorporados ou que tiveram sua denominação modificada, museus em
processo de implantação e museus virtuais.

Conheça +
GUIA DOS MUSEUS DO BRASIL
CARRAZZONI, M. E. (Coord.). Guia dos museus do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1978. 167 p.

Obedecendo aos mesmos cuidados e seguindo orientações
semelhantes das publicações: “Museus do Brasil” de 1953 e “Recursos
Educativos dos Museus” de 1958 que antecederam este trabalho. Este Guia,
lançado em 1978, ofereceu ao campo um novo panorama museal,
possibilitando um maior contato entre os museus do Brasil e seus visitantes.
Esta publicação apresentou a diversidade museal brasileira por meio de
recortes feitos por Estados, histórico das instituições e acervos preservados.

CATÁLOGO DOS MUSEUS DO BRASIL
SANTOS, F. H. dos, MOURA, F. M., FERNANDES, N. Catálogo dos museus do Brasil. 2 ed., rev. atual. [Rio de
Janeiro]: Associação Brasileira de Museologia, [1984]. 68 p.

O Catálogo dos Museus do Brasil, que teve sua primeira edição lançada
em 1983, buscou atualizar os levantamentos existentes à época e oferecer um
mapa ampliado sobre os museus brasileiros. Sua segunda edição, publicada
em 1984, foi atualizada ao contemplar o surgimento de novos museus. Com
este trabalho, a Associação Brasileira de Museologia – ABM, responsável pela
publicação, contribuiu para o mapeamento do campo e reforçou a
importância da produção de Guias no processo de divulgação e fortalecimento
do setor.

GUIA DE MUSEUS BRASILEIROS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Guia de museus brasileiros. São Paulo, 1997. 354 p. (Série Museologia).

Lançado pela Universidade de São Paulo - USP durante a Semana dos
Museus, como parte das comemorações do Dia Internacional dos Museus.
Esta publicação foi uma importante iniciativa para a identificação e a
compreensão do cenário museológico brasileiro. Apresenta informações de
mais de 750 museus mapeados pelo Projeto CPC*/USP/Vitae, cujos dados
resultam da Base de Dados Unificada sobre Museus Brasileiros.

GUIA DE MUSEUS BRASILEIROS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL. Guia de museus brasileiros. São Paulo:
Edusp, 2000. 498 p. (Uspiana Brasil 500 Anos).

Assim como a publicação citada acima, este Guia também é fruto de
compilação de informações obtidas pela base de dados da CPC/USP. A partir
do mapeamento de cerca de 600 museus brasileiros, a obra apresenta
informações que permitem traçar o perfil das instituições museológicas e
fornecer dados para elaboração de projetos futuros para o setor. Este Guia é
parte de uma coleção que reúne vários títulos que marcam a presença da USP
nas comemorações dos 500 anos do Brasil.

MUSEUS DO BRASIL: UM GUIA DOS PRINCIPAIS MUSEUS BRASILEIROS
ÁVILA, F. (Ed.). Museus do Brasil: um guia dos principais museus brasileiros = Museums in Brazil: a guide to the
main brazilian museums. São Paulo: Empresa das Artes, 2011. 219 p.

Fruto do trabalho de Fabio Knoll, o Guia “Museus do Brasil”, de 2011, é
mais uma contribuição para o campo, registrando em imagens fotográficas os
aspectos estéticos e expográficos de alguns dos principais museus brasileiros.
Produzido com textos bilíngues, esta publicação aponta para a importância da
divulgação das instituições museológicas brasileiras.
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