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A Casa Fantasma  
 

A casa está morta?  
Não: a casa é um fantasma,  

um fantasma que sonha  
com a sua porta de pesada aldrava,  

com os seus intermináveis corredores 
 que saíam a explorar no escuro os mistérios da noite  

e que as luas, por vezes,  
enchiam de um lívido assombro... 

  
(QUINTANA, 2006a, p. 584) 
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Resumo 

 

AFONSO, Micheli Martins. Uma abordagem brasileira sobre a temática das Casas-Museu:  
classificação e conservação. 2015, 115f. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Patrimônio 
Cultural) - Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, Instituto de 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 

 

Objetiva-se nesta pesquisa investigar a temática das Casas-Museu e analisar os conceitos que 
definem esta tipologia museal. Buscou-se entender a trajetória deste tipo de museu dentro do cenário 
brasileiro, verificando a quantidade de instituições cadastradas nesta categoria, a sua distribuição 
geográfica por regiões do país e a classificação, de acordo com o critério elencado pelo DEMHIST.  
Realizou-se uma compilação dos dados apresentados na publicação organizada por Ana Cristina 
Carvalho, que elabora um mapeamento das Casas-Museu existentes no Brasil. A partir desta 
publicação, e das informações contidas neste manual, sentiu-se a necessidade de criação de uma 
nova categoria: as Casas-Museu de memória íntima.  Por fim, abordou-se questões ligadas à 
conservação, museologia e museografia, visando problematizar estas práticas dentro destes espaços 
de preservação. Pretendeu-se com a pesquisa ampliar o debate sobre a temática das Casas-Museu, 
contribuindo para um maior entendimento sobre esta tipologia museal e para a salvaguarda destes 
espaços como um todo. 

 

 

Palavras-Chave: Casa-Museu; classificação das Casas-Museu; memória íntima; conservação. 
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Abstract 

 

AFONSO, Micheli Martins. A brazilian approach about the theme of House-Museums: classifying 

and Conserving. 2015, 139f, Dissertation (Masters in  Social Memory and Cultural heritage) - 

Program of Post Graduation in Social Memory and Cultural Heritage, Institute of Human Sciences, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 

 

It is the intention of this research the theme of the House-Museums to be investigated and to be 

analyzed the concepts that the museal typology are defined. It is sought to understand the trajectory of 

this type of museum among the brazilian scenery, verifying the quantity of institutions that are 

registered in this category, the geographical distribution according to regions of the country and the 

categorisation, according to the criteria assigned by DEMHIST. It was done a compilation of data 

presented in the publishing organized by Ana Cristina Carvalho who elaborated a mapping of the 

existing House-Museums in Brazil. From this publishing and from the information that are contained in 

this manual, it was sensed the necessity of creating a new category: The Intimate Memory House-

Museum. Finally, it was approached questions connected to the preservation, museology and 

museography, aiming to discuss those practices within the spaces of preservation. The research was 

intended to broaden the debate about the theme of House-Museums, contributing to a greater 

understanding about this museal typology and to hedge these spaces as a whole.   

 

 

Keywords: House-Museums; categorisation of House-Museums; Intimate memory; conservation. 
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Introdução 

 

Cada Casa-Museu possui uma particularidade, um tipo de acervo, consiste 

num refúgio doméstico que expõe um recorte de uma determinada época, projeta a 

memória de um personagem social, evidencia uma coleção de valor inestimável por 

seu significado afetivo, retrata a vida doméstica de um distinto grupo, satisfaz a 

curiosidade dos visitantes em observar um aspecto de uma intimidade, entre outros. 

A partir desta perspectiva “a casa não é mais apenas um objeto arquitetônico, nem 

sequer apenas um objeto cultural. A casa se transforma em continente de um 

conteúdo, em suporte de um significado maior” (HORTA, 1997). Uma Casa-Museu 

possui inúmeras narrativas, que desvelam fatos importantes sobre a memória da 

uma instituição, devido as suas “muitas dimensões expressivas, em cujos 

significados da habilidade entrecruzam-se os campos da Psicologia, da Sociologia e 

da Arquitetura” (CARVALHO, A., 2013, p.9). A expografia e os próprios objetos 

instigam a uma realidade de descobertas que envolvem o público visitante, onde o 

arranjo dos utensílios domésticos e das peças que pertenceram aos seus antigos 

habitantes remete a uma sensação de encontro, com um tempo que não mais 

existe. 

 O interesse pelo estudo na temática das Casas-Museu surgiu através da 

minha inserção na equipe de Conservação e Restauro do Museu Nacional de 

Sorares dos Reis (MNSR), localizado na cidade do Porto, em Portugal. Este contato 

ocorreu devido à participação em um curso de capacitação profissional, vinculado ao 

Edital de Intercâmbio e Difusão Cultural, financiado pelo Ministério da Cultura 

Brasileiro (MinC). O primeiro contato com uma Casa-Museu se deu graças a esta 

oportunidade de estágio, tendo em vista que também realizei trabalhos de 

conservação e restauro na Casa Museu Fernando de Castro (CMFC), instituição 

tutelada pelo MNSR. A curiosidade sobre estes espaços de memória suscitou na 

realização de minha monografia de conclusão de curso de Conservação e Restauro 

de Bens Culturais Móveis/UFPel, que teve como foco a Casa Museu Fernando de 

Castro. A partir dos dados coletados para a minha monografia e verificando a rotina 

destas instituições, suas dificuldades de gestão e conservação, nasceu o projeto 

para o trabalho que agora apresento. Em virtude do meu retorno para o Brasil, 

focou-se no cenário local, visando entender melhor a realidade nacional. 
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 O diálogo que envolve a temática das Casas-Museu ainda é incipiente no que 

diz respeito às questões museológicas, museográficas, de conservação e 

restauração, dentre diversos outros pontos que serão discutidos no desenvolvimento 

desta pesquisa.  

 Em alguns países, estas instituições de guarda são consideradas como 

tipologias museológicas específicas, exigindo dos seus gestores e corpo de 

funcionários uma dedicação atenta a estas características, diferente muitas vezes 

dos cuidados oferecidos aos museus ditos tradicionais, tendo em vista a maior 

versatilidade de arranjos museológicos e facilidades no que tange a conservação do 

acervo destes últimos. Os museus tradicionais, por exemplo, têm a possibilidade de 

separar o acervo expositivo por tipologias de materiais, adequando os níveis de 

umidade relativa ou de temperatura, entre outros índices que norteiam a 

conservação, escolhas que muitas vezes não são possíveis em uma Casa-Museu. 

Entretanto, na maioria dos casos as Casas-Museu não são encaradas como 

entidades museais específicas e que necessitam de tratamento diferenciado, 

perecendo, dentre tantos motivos, pela falta de informação e debate sobre como 

gerir, conservar e promover estes locais singulares.  

Entende-se que cada museu, mesmo que seja classificado na mesma 

categoria, é único. Entretanto, considerar que esta tipologia específica, a de Casa-

Museu, possui um discurso expositivo restrito devido às suas características é 

também uma ação de salvaguarda. 

 A partir da reunião de bibliografias que discutem esta temática, verificou-se 

uma lacuna a respeito de textos que analisem o cenário nacional como um todo. 

Tinha-se como objetivo primário realizar um mapeamento das Casas-Museu 

brasileiras. A proposta apresentou-se audaciosa, devido à complexidade desta 

seleção, a amplitude da dimensão geográfica do Brasil, e principalmente pelo pouco 

prazo que se tinha para realização deste tipo de projeto em um curso de mestrado. 

Além disso, verificou-se que este estudo estava em fase de finalização, e seria 

lançado no final do ano de 20131. 

 Esta dissertação tem como objetivo analisar a temática das Casas-Museu e 

os conceitos que definem esta tipologia museal. Buscou-se investigar a sua trajetória 

dentro do cenário brasileiro, verificando a distribuição destas entidades de acordo 

                                                           
1
Livro organizado por Ana Cristina Carvalho através da Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos 

Palácios do Governo do Estado de São Paulo. 
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com as regiões do país. Realizou-se uma compilação dos dados contidos no livro 

Museus-Casas Históricas no Brasil (CARVALHO, A., 2013), com intuito de 

sistematizar a informação apresentada. Além disso, criou-se durante esta pesquisa 

uma nova classificação para as Casas-Museu - as “Casas-Museu de memória 

íntima” – efetuando-se também o mapeamento desta nova tipologia dentro do 

cenário brasileiro. Por fim, questões ligadas à conservação, museologia e 

museografia, foram abordadas, visando problematizar estas práticas dentro destes 

espaços de preservação. Pretende-se com a pesquisa ampliar o debate sobre a 

temática das Casas-Museu, contribuindo para um maior entendimento sobre esta 

tipologia museal além de contribuir para a preservação destes locais. 

 No primeiro capítulo, será abordada a temática específica das Casas-Museu, 

Museus-Casas ou Casas Históricas. Discute-se sobre a dificuldade mundial de 

instituir uma classificação para estas instituições de guarda além de indicar um 

panorama brasileiro neste aspecto. O aporte metodológico utilizado no primeiro 

capítulo da pesquisa baseou-se na revisão bibliográfica sobre a temática das Casas-

Museu, memória e patrimônio e sobre as diferentes tipologias museológicas. Visa 

entender a constituição das Casas-Museu, suas diferenças terminológicas, as 

características que mesclam o conceito de Casa com o Museu, além de introduzir o 

debate sobre as dificuldades de classificação. Autores como Henri Bergson (1999), 

Maurice Halbwachs (2003), Joël Candau (2011) e Ecléa Bosi (2012), sustentaram o 

argumento sobre memória e patrimônio. Pierre Bourdieu (1998), Rosanna Pavoni 

(2001), Josep Ballart Hernández (2007), Mário Chagas (2013), Ana Cristina 

Carvalho (2013), dentre outros teóricos, auxiliaram na composição dos conceitos 

sobre Casa-Museu e na discussão a cerca das classificações museais.  

 O segundo capítulo buscou discutir as ações de pesquisa que envolvem esta 

tipologia, indicando um breve histórico a respeito dos congressos organizados no 

Brasil. Propôs um mapeamento inicial das Casas-Museu brasileiras através do Guia 

dos Museus Brasileiros - GMB (2011), utilizando uma metodologia similar a que 

António Ponte (2007) aplicou em Portugal. Além disso, realizou-se uma compilação 

dos dados presentes na publicação organizada por Ana Cristina Carvalho (2013), 

com intuito de torná-los mais visuais no que tange a separação por regiões e 

indicações quantitativas. Ainda neste mesmo capítulo, efetuou-se uma seleção das 

Casas-Museu que se considerou como “Casas-Museu de Memória Íntima”, categoria 

desenvolvida durante esta pesquisa. Consideraram-se como “Casas-Museu de 
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Memória Íntima” as instituições que possuem como foco a preservação da memória 

de um personagem específico, através da exposição de objetos de cunho pessoal e 

da manutenção de um exemplo de vivência íntima. 

 Ao se tratar das Casas-Museu brasileiras a dificuldade em encontrar 

bibliografia especializada é maior do que em nível internacional. Os textos existentes 

geralmente são resultado de congressos, portanto bastante sintéticos e raramente 

específicos, o que justifica a sistematização dos eventos brasileiros sobre Casas-

Museu, apresentada no segundo capítulo. 

 No terceiro capítulo, serão debatidas questões ligadas à museologia e a 

conservação-restauração, com intuito de problematizar a preservação destes 

espaços que são, por vezes, limitados para alterações expográficas. Desafios que 

se empoem a especialistas da área da conservação e restauro e museologia. O 

arcabouço teórico aplicado no terceiro capítulo foi constituído através da leitura de 

autores como Garry Thomson (1988), Stefan Michalski (2007), Luiz Antônio Cruz 

Souza (2008), dentre outros pesquisadores. 

 O cenário museal, no que concerne as Casas-Museu, carece de pesquisas 

exclusivas sobre o tema e que apresentem exemplos destas instituições, com intuito 

de ampliar a discussão e qualificar a ação museológica nestes locais de guarda. 

Espera-se com este trabalho colaborar com as informações que se têm sobre estes 

espaços de memória, destacando algumas de suas peculiaridades, dificuldades de 

classificação, gestão e conservação. 
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CAPÍTULO I – CASA-MUSEU, MUSEU-CASA, CASA HISTÓRICA: A MEMÓRIA 

EXPOSTA EM APOSENTOS. 

 

1.1. Foi uma Casa, hoje é Museu.  

 

 A palavra “Museion” foi utilizada pela primeira vez na Grécia, para designar os 

templos sagrados das musas da mitologia grega (HERNÁNDEZ, 2001, p. 15). Em 

sua origem histórica, o Museu está relacionado aos lugares de oferendas, dos 

thesaurus, aos poucos transformado em instituição dedicada ao conhecimento, com 

bibliotecas, observatórios, depósito de coleções; em Roma se desenvolveu o 

colecionismo privado e o incentivo ao colecionismo público; o ocidente medieval se 

impôs a ideia de colecionismo como tesouro: peças raras, exóticas, vindas das 

Cruzadas, do Oriente, as relíquias de santos, tendo a Igreja como grande 

colecionadora do período (HERNÁNDEZ, 2001, p. 31-33).  

 As obras de arte, as relíquias, a arte sacra e tantas outras preciosidades 

ostentadas no Renascimento deram lugar, a partir do século XV, ao interesse da 

sociedade por objetos estranhos, extraordinários, que despertassem uma 

curiosidade científica (ECO, 2010). Esta característica específica de colecionismo 

deu origem às “wunderkammer2, ou seja, as câmaras das maravilhas ou gabinetes 

de curiosidades, precursores dos nossos museus de ciências naturais” (ECO, 2010, 

p. 201). Estes espaços dedicados ao colecionismo, os quais reuniam uma série de 

antiguidades com tipologias diversas de objetos e peças exóticas, estavam 

disponíveis para exposição, apreciação do colecionador e de seus convidados.  

 Alguns séculos mais tarde com a Revolução Francesa, se iniciou um 

processo social preservacionista, assim como o desenvolvimento da noção ocidental 

de patrimônio cultural que são as raízes do conceito que conhecemos atualmente 

(POULOT, 2009). Após a Revolução Francesa, as coleções e os bens culturais que 

até então eram de desfrute apenas da nobreza, passam a ser prestigiados por 

diversos setores da sociedade, instigando a criação de museus na Europa e 

América. Neste período, se tem a inauguração do primeiro Museu Nacional aberto 

ao público: o Museu do Louvre em 1793. Antes dele, entretanto, com um caráter 

                                                           
2
 O colecionismo em diversos países teve características distintas, no que tange o tipo de coleção 

consoante à época que foi instituída. Na Alemanha o termo utilizado durante o Renascimento foi 
“Wunderkammer”, diferente da concepção francesa “Chambre des merveilles” (HERNÁNDEZ, 2001, 
p. 16). 
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mais acadêmico, o Ashmolean Museum, existente desde 1683, abrigava coleções 

de história natural, arqueologia, entre outros, e estabelecia como missão “educar e 

conservar” (HERNÁNDEZ, 2001, p.65), instituindo algumas premissas museológicas 

exercidas até hoje. 

 A partir do século XIX, surgem mundialmente as Casas-Museu (PONTE, 

2007, p. 167), instituições que mesclam o íntimo com o coletivo público, saem da 

esfera privada para entrar em um espaço de compartilhamento social das suas 

vivências e memórias pessoais. Estes lugares de memória (NORA, 1993), que 

inauguram uma nova tipologia de museu, nasceram do anseio de uma parcela da 

sociedade de salvaguardar os seus bens estimados, expor orgulhosamente o seu 

legado, manter viva a memória de um ente querido ou homenagear uma 

personalidade social, com intuito de preservação e afirmação das suas raízes no 

cerne da sociedade.  

 Um dos primeiros registros de iniciativa social em prol da preservação de uma 

Casa-Museu no continente Americano aconteceu nos Estados Unidos, em 

Massachusetts: a tentativa de salvar da demolição a “Hoyt” ou “Indian House” deu-

se no ano de 1847 por iniciativa da comunidade de Deerfield (DONNELLY, 2002, p. 

19). A habitação também conhecida por a Casa de John Sheldon ou Antiga Casa 

Indiana3, foi construída por John Sheldon em 1698, passando de pai para filho até a 

venda para a família Hoyt, responsáveis pela demolição da estrutura original em 

1848. Esta residência era significativa para a comunidade local, pois consistia em 

um dos únicos exemplares sobreviventes ao Massacre de Deerfield, que aconteceu 

nos anos de 1703-04. Como tentativa de manter viva a memória da habitação, assim 

como o seu valor simbólico para a comunidade, a porta da residência foi removida e 

preservada. Muitos anos após a sua demolição a estrutura do local foi reconstruída 

(DONNELLY, 2002, p. 19) comprovando o seu valor para a comunidade e a 

necessidade de um registro material daquela memória. 

 Em sua origem, uma Casa-Museu foi uma residência, portanto, destinada ao 

uso privado, circunstância que não exclui o seu dever de cumprir as funções 

museológicas inerentes a toda tipologia de museu. Sendo assim, consiste em uma 

instituição de guarda que no passado abrigou as vivências e lembranças de uma 

                                                           
3
 Referência obtida através de arquivo que registra a história desta antiga habitação e de sua 

demolição. Historic American Buildings Survey. National Park Service. Sd. Fonte: 
http://lcweb2.loc.gov/pnp/habshaer/ma/ma0100/ma0184/data/ma0184data.pdf. 
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pessoa/família/sociedade, ou um local que reconstrói4 estas memórias. A missão de 

uma Casa-Museu pode variar, mas em suma estima-se que preserve o edifício 

(quando for o caso), os bens culturais que abriga e exerça todas as práticas 

museológicas, como preservação, salvaguarda, documentação, comunicação, entre 

outras.  

Um aspecto que se pode considerar caracterizador de alguns destes espaços de 

guarda diz respeito à manutenção, no interior de uma Casa-Museu, de uma memória 

da pessoa homenageada. Sendo assim, observa-se a importância da preservação 

dos objetos de cunho íntimo, assim como a disposição deste acervo no interior da 

instituição museológica de maneira a remeter à época original de vivência do 

patrono ou patronesse. Em outros exemplos de Casas-Museu identificados, não 

existe um personagem a se homenagear, mas um modo de vivência de um 

determinado período que merece ser preservado. 

Uma Casa-Museu apresenta um ambiente cotidiano que oferece um contato 

direto com lembranças pertencentes ao passado/presente de uma parcela da 

sociedade. A reconstrução das memórias que este tipo de instituição de guarda 

desperta, amplia e ao mesmo tempo satisfaz a curiosidade dos visitantes em 

espreitarem a intimidade de um arranjo familiar. Maria de Lourdes Parreiras Horta 

discute a respeito do deleite despertado no público visitante que percorre os 

meandros de uma Casa-Museu: 

 

Eu acho que nós temos, nas casas-museus, certo tipo desse prazer, que é 
aquele de percorrer a intimidade de um lugar proibido, penetrar na casa 
alheia, olhar a intimidade de alguém que é importante, que é famoso, 
descobrir que é uma pessoa como nós, com necessidades, com uma vida, 
até mesmo o fato de a casa ser bagunçada (HORTA, 1997, p. 113 - 114).  

 
O pesquisador António Ponte realizou, no ano de 2012, um trabalho que aborda 

a teoria e a prática sobre as Casas-Museu em Portugal. Ponte afirma que esta 

categoria de museu: 

[...] deverá reflectir a vivência de determinada pessoa que, de alguma 
forma, se distinguiu dos seus contemporâneos, devendo este espaço 
preservar, o mais fielmente possível, a forma original da casa, os objectos e 
o ambiente em que o patrono viveu, ou no qual decorreu qualquer 

                                                           
4
Maurice Halbwachs indica que a lembrança se da através da (re)significação das vivências do 

passado, mas relacionada a experiências do presente.  Coloca que as memórias são constantemente 
reconstruídas a partir das associações coletivas e individuais: “se o que vemos hoje toma lugar no 
quadro de referências de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao 
conjunto de nossas percepções do presente” (HALBWACHS, 2003, p. 29). 
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acontecimento de relevância, nacional ou local, e que justificou a criação 
desta unidade museológica (2007, p. 25). 
 
 

 A qualidade simbólica do espaço expositivo de uma Casa-Museu induz o 

visitante a buscar nos objetos exibidos, de uso íntimo, uma determinada 

personalidade, referências que sugestionem às suas próprias lembranças. Segundo 

Ecléa Bosi, em uma casa “tudo é tão penetrado de afetos, móveis, cantos, portas e 

desvãos, que mudar é perder uma parte de si mesmo; é deixar para trás lembranças 

que precisam desse ambiente para reviver” (2012, p. 436). Os primeiros habitantes 

da casa que hoje é uma Casa-Museu, já não habitam mais seus cômodos, mas as 

suas memórias, os seus modos de viver estão presentes e “vivos” na organização 

do local e nos objetos que muitas vezes se encarregam de contar esta história 

através de um discurso narrativo apresentado pela Casa-Museu. 

Em seu livro “O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social”, Bosi 

explora a história oral para dialogar sobre a memória, as relações em sociedade, 

entre outros pontos, observando no capítulo que expõe a temática dos objetos 

biográficos e objetos de status que: 

 
Criamos sempre ao nosso redor espaços expressivos sendo o processo de 
valorização dos interiores crescente na medida em que a cidade exibe uma 
face estranha e adversa para seus moradores. São tentativas de criar um 
mundo acolhedor entre as paredes que o isolam do mundo alienado e hostil 
de fora (BOSI, 2003, p. 25). 
 
 

As redes que se constroem a partir de uma única residência influenciam no 

modo de viver dos habitantes daquela comunidade, assim como nos costumes dos 

indivíduos que frequentam aquele local, de acordo com Rosaelena Scarpeline: 

 

O espaço da casa traz inserido nele a vida de seu proprietário e de seus 
familiares, que ali viveram por tempo longo ou curto e construíram um 
espaço com usos e significados próprios. Abrange também as teias extra 
familiares compostas de amigos, vizinhos, negócios e empregados. Seus 
hábitos culturais e intelectuais, alimentares e de higiene, religioso e de lazer 
formando um conjunto de relações que servem de ponte entre o público e o 
privado (2012, p. 78). 

 

 De uma forma mística (fetichista?), os visitantes de uma Casa-Museu são 

bombardeados por sensações que remetem a um cabedal de lembranças, talvez 

impossíveis de serem despertadas em outras tipologias de instituições 

museológicas. O cheiro do um aposento, um modo específico de organização de 
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uma mesa de jantar, o barulho que faz a madeira de um assoalho antigo durante o 

percurso expositivo, a altura de uma porta, entre tantas outras especificidades que 

transportam o visitante à infância ou a períodos específicos de sua vivência, estão 

retratados em uma Casa-Museu. Até mesmo as memórias não próprias da vivência 

do espectador, mas que foram incorporadas a gerações nas lembranças de família 

podem aflorar durante a visita a uma instituição com esta tipologia. Neste sentido, 

Bosi afirma que “a criança ouve com prazer os episódios da infância dos avós que, à 

força de serem evocados, chegam a formar um quadro com certa harmonia” (2012, 

p. 420) que se mescla no presente às suas próprias recordações de experiências 

vividas. 

O reconhecimento das lembranças depende do presente, e é no presente que 

a ativação das imagens do passado é feita, (re)significando a memória e os 

meandros que se formam a partir destes intercursos. Segundo Paul Ricoeur:  

 

Reconhecer uma lembrança é reencontrá-la. Reencontrá-la é presumi-la 
principalmente disponível, se não acessível. Disponível como a espera de 
recordação, mas não ao alcance da mão, como as aves do pombal de 
Platão que é possível possuir, mas não agarrar (2012, p. 441). 
 
 

 Auxiliadas pelo percurso expositivo, as Casas-Museu transportam os 

visitantes a vivências familiares, da mesma forma que os museus de história 

poderão fazer, mas com uma intensidade muito mais íntima, reagindo com a 

memória pessoal e coletiva de cada indivíduo (HALBWACHS, 2003). Todo ser 

humano possui algum tipo de referência particular de um lar, por mais adverso que 

este modelo possa ser. Desta forma, a identificação do público que frequenta uma 

Casa-Museu, com o acervo e as características expositivas que refletem um 

exemplo de residência, será simbolicamente mais significativa, pois retrata aspectos 

sociais que muitas vezes são vistos com distanciamento em outras categorias de 

museu. 

  Josep Ballart Hernández (2007) insere as Casas-Museu em uma subcategoria 

dos museus de história. Neste sentido, indica que os museus de história instigam os 

visitantes ao confronto direto com um período que não voltará, mas que ao mesmo 

tempo está presente e ativo nos objetos e na organização museal.    

 O ambiente que uma Casa-Museu configura, estimula os que ali adentram a 

sensações que vão além desse conforto e relaxamento retratado por Ballart, mas 
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que poderão transcender a um reconhecimento afetivo, pouco presenciado e 

sensibilizado em outras instituições museológicas. O sentir-se em casa é 

experimentado ao visitar uma Casa-Museu. Mesmo que por experiências próprias 

aquele arquétipo de lar não tenha nenhuma coincidência com a situação real do 

indivíduo, o visitante é posto a imaginar, ainda que apenas no decorrer do tempo de 

visitação, como seria morar naquele espaço e de que maneira aqueles cômodos 

foram utilizados.  A Casa é o “fundamento material da família e pilar da ordem social” 

(PERROT, 2012, p. 285), ela confere conforto físico e mental aos seus moradores, já 

que ter um lar, um local para morar, significa para a maioria das culturas possuir um 

ponto de apoio. A residência familiar “é o centro geométrico do mundo, a cidade 

cresce a partir dela, em todas as direções” (BOSI, 2012, p. 435), influenciando, este 

espaço, nas relações que se tem em sociedade. A interação social acontece em 

diversos lugares, mas é no interior da moradia que o indivíduo se sente mais a 

vontade para mostrar as suas verdadeiras características, desvelar os seus anseios, 

suas dúvidas, seus objetivos, planejar a vida, construir uma família.  

 

[...] quando se entra numa casa-museu, para além dos sistemas de vida 
doméstica, observando os objectos na sua forma original ou próxima dela, 
penetra-se diretamente na intimidade de alguém, uma pessoa muitas vezes 
introvertida e que nunca pensou neste espaço para ser fruído por estranhos. 
[...] A memória pessoal, reflectida no espaço privado, transforma-se em 
memória colectiva, o espaço pessoal torna-se espaço público, procurado 
por quem pretender chegar ao íntimo de uma certa personalidade (PONTE, 
2007, p. 26). 
  
 

 Todos os papéis que uma pessoa é levada a interpretar em sociedade como 

uma postura de bom funcionário, a imagem de um amigo fiel, o modelo de um 

colega ideal, entre outros, são humanizados dentro de um lar, expondo o indivíduo 

as suas fragilidades, angústias e defeitos. Ou seja, o lado “humano”, a sua parte 

íntima e oculta, mesmo que este personagem constitua uma figura pública, é 

revelada na intimidade da casa. O lar é o cerne do seu mundo, cada canto desta 

moradia reflete a identidade dos proprietários. Ao mesmo tempo, faz parte do 

trabalho curatorial de uma Casa-Museu enfatizar algumas qualidades do 

personagem homenageado em detrimento de outras, ocultar ou revelar defeitos, 

criar um perfil mais interessante aos olhos do público visitante, forjando uma 

identidade que não se distancia da biografia homenageada, mas que pode não 

apresentar todas as suas faces.  
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 A escolha e disposição dos objetos que compõem o cenário de uma casa 

espelham as características únicas dos moradores do local ou do período que se 

quer retratar. Mesmo que a habitação seja um conjunto habitacional moderno, onde 

o edifício é padronizado para todos os moradores, a identidade de cada família se 

revela nos pequenos detalhes, que são percebidos desde a entrada da casa: 

 

O homem precisa organizar os espaços internos de sua casa procurando 
melhor desenvolver suas atividades biológicas, culturais e mecânicas. 
Sua liberdade e criatividade são exercidas no momento em que ele toma 
posse dos espaços, é quando ele transforma uma casa em lar, dando a 
ela “sua cara”, instituindo novos modos e usos, recheando os ambientes 
com seus pertences, suas lembranças e memórias, transformando o local 
em lugar único (SCARPELINE, 2012, p. 81). 

 

Os detalhes empregados na decoração de uma casa, através do uso de 

cores, texturas, customização dos cômodos e mobiliários, deixam marcas identitárias 

que podem ser lidas pelos visitantes que frequentam uma Casa-Museu. A herança 

cultural inerente às famílias, assim como as tradições que são seguidas pelos 

grupos estão sempre presentes, em maior ou menor intensidade, no arranjo do lar. 

As convenções sociais serão aprendidas no âmago da residência. Alain Collomp 

escreve que os “lugares designados nos cômodos da casa, ritual de mesa, 

aprendizagem desde a mais tenra infância de atitudes, gestos e palavras no interior 

da casa e fora” (2012, p. 503) visavam manter uma hierarquia dentro do lar, 

instruindo as crianças para a vida em sociedade. 

 Uma Casa-Museu impele a uma experimentação de algo que nunca foi vivido, 

mas pode ser sentido, tendo em vista que a casa é o “local de nossas delícias e 

servidões, de nossos conflitos e sonhos; o centro, talvez provisório, de nossa vida” 

(PERROT, 2012, p. 7). 

 Mario Chagas aponta que independente do status social da habitação, desde 

a mais simples choupana aos mais grandiosos palácios, “das casas-grandes às 

senzalas, dos grandes apartamentos em condomínios luxuosos às precárias 

moradias de favelas” (2013, p.1) todas cumprem a sua função enquanto moradia. 

Chagas ainda indica que: 

 

As casas museus (sejam elas casas das camadas populares, das classes 
médias ou das elites sociais e econômicas), a rigor, são casas que saíram 
da esfera privada e entraram na esfera pública, deixaram de abrigar 
pessoas, mas não deixaram necessariamente de abrigar objetos, muitos 
dos quais foram sensibilizados pelos antigos moradores da casa. As casas 
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museus e os seus objetos servem para evocar nos visitantes lembranças de 
seus antigos habitantes, de seus hábitos, sonhos, alegrias, tristezas, lutas, 
derrotas e vitórias; mas servem também para evocar lembranças das casas 
que o visitante habitou e que hoje o habitam (2013, p. 3). 
 

 

 Uma Casa-Museu remete a um exemplo de espaço íntimo de vivências, 

excluindo a necessidade de ser um modelo tradicional. Enquanto local expositivo, a 

Casa-Museu pode ser apresentada como a preservação de um ambiente original, 

através da exposição dos objetos da mesma forma que eram feitos quando a casa 

possuía vivência familiar. Ainda poderá ser elaborada como um cenário, a partir da 

reconstrução de uma residência, ou espaço cotidiano, para ilustrar um ambiente que 

não é genuíno, mas retrata um fato, período, vida e/ou obra de um personagem de 

destaque em uma comunidade, independente da sua condição social. Ainda assim, 

é importante frisar que para ser considerada uma Casa-Museu, esta reconstituição 

deve ser executada com base na utilização de documentação, objetos e registros 

que sustente este projeto, apresentando ao público um exemplar de vivência íntima.  

 

Por vezes, denominam-se casas-museu inúmeras estruturas que retratam 
diferentes formas de quotidiano doméstico sem se relacionarem com 
alguma vivência concreta, reportando-se antes a formas de vida de 
determinada localidade ou região. Estas unidades museológicas tanto 
poderiam ser no local em que se encontram como noutro, uma vez que não 
têm a referência a qualquer indivíduo concreto. Não se consideram estas 
estruturas casas-museu, falta-lhes o fator vivência. Serão museus 
etnográficos, casas típicas, museus de história, onde os objetos 
organizados de determinada forma contam uma história criada por alguém 
(PONTE, 2007, p. 40). 

 

 Sendo assim, um dos pontos chave para que uma instituição de guarda seja 

classificada e considerada como uma Casa-Museu versa sobre o retrato de uma 

vivência íntima dentro do ambiente expositivo, assim como a manutenção da 

memória do personagem que se prestigia. Esta homenagem que concretizada a 

partir da criação de um museu, poderá ser realizada dentro do edifício original de 

convívio ou não, mas deverá ser principalmente pautada em objetos e documentos 

que certifiquem a originalidade do cenário da habitação e do retrato das suas 

práticas de intimidade. 

Segundo a interpretação de António Ponte (2007), uma Casa-Museu pode 

constituir-se como “original” quando a organização museológica, o cenário expositivo 

ou a decoração do ambiente foram instituídas pelos primeiros proprietários do local, 
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sendo preservadas, sem alterações significativas, o mais fielmente possível até os 

dias atuais. De acordo com a definição de Museu instaurada pelo Conselho 

Internacional de Museus – ICOM e que deve ser aplicada a todas as tipologias 

museológicas e utilizada pela comunidade internacional,  

 

O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 
conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da 
humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e 
deleite (ICOM, 2007). 
 
 

Portanto, esta tipologia de museu necessita imprimir no ambiente expositivo, 

diversas outras práticas museológicas para ser considerada uma instituição de 

guarda, caso contrário será apenas uma casa aberta ao público. Percebe-se neste 

sentido o grande desafio atribuído aos gestores das Casas-Museu: transformar um 

modelo de residência, com seus objetos e memórias, em uma instituição 

museológica responsável por salvaguardar, educar, dentre tantas outras ações 

intrínsecas aos Museus.  Rosanna Pavoni alerta para a importância da manutenção 

de uma memória social que está atrelada à institucionalização das Casas-Museu: 

 

A pesar de las dificultades de transformar en público y educativo un lugar 
cargado de referencias individuales e íntimamente ligado a acciones y ritos 
personales, la casa es la única capaz de  contar con un lenguaje propio 
aspectos de una sociedad, de una época y de un periodo artístico que de 
otra manera se perderían irremediablemente (PAVONI, 2013, p. 241). 
 

 

 A transformação de uma casa em uma Casa-Museu está pautada 

principalmente no desejo de uma comunidade ou grupo social de transmitir e 

preservar aquele legado às gerações futuras, baseados na memória do patrono ou 

patronesse, no acervo cultivado ou até mesmo na relevância do edifício para 

formação de uma sociedade. Maurice Halbwachs afirma que “o fato de permanecer 

o tempo de alguma forma imóvel durante período até bastante extenso é 

consequência de que ele serve de contexto comum ao pensamento de um grupo 

[...]” (2003, p. 146), sustentando a vontade de manutenção de um espaço íntimo 

para apreciação da coletividade. 

 Sendo assim, percebe-se que o desejo em transformar um recanto íntimo em 

um espaço de compartilhamento como é uma Casa-Museu pode estar atrelado a 

diversos fatores político-sócio-culturais que vão desde a exaltação de personagens 
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significativos em um contexto, até a homenagem de vultos das artes, literatura, 

arquitetura, política, entre outros, que por seu trabalho, vida ou postura social, 

permanecem “vivos”, homenageados em Casas-Museus. 

As Casas-Museu possuem diversas tipologias e singularidades, fatores que 

devem ser analisados e prestigiados para que a gestão, conservação, educação, 

comunicação, dentre outras atividades típicas de instituições museais possam ser 

realizadas. Por constituírem modelos ou a reconstrução de exemplos de habitações, 

o ambiente que integra uma Casa-Museu pode algumas vezes não favorecer o 

exercício de algumas práticas museológicas. Este fato exige a criatividade dos 

personagens que atuam nestas instituições de guarda, tanto quanto a imersão em 

pesquisas que contribuam para o crescimento destes sítios. 

 A identificação das especificidades que compõem uma Casa-Museu auxilia na 

gestão e preservação, sendo a categorização destes locais um dado importante para 

viabilizar estas ações. Além disso, a classificação das Casas-Museu contribui para 

uma ampliação dos debates entre pesquisadores e gestores que lidam diariamente 

com questões similares dentro destas instituições, com intuito de compartilhar e 

fomentar métodos de resolução de pendências. Algumas questões a respeito de 

práticas mais específicas nestes espaços serão retomadas no capítulo III deste 

trabalho. 

1.2. A memória em uma Casa-Museu. 

 

Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa 
gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela 
floresceu. A pedra de toque é a leitura crítica, a interpretação fiel, a busca 
do significado que transcende aquela biografia: é o nosso trabalho, e muito 
belo seria dizer, a nossa luta (BOSI, p.69, 2003). 
 
 

O ato de criação de uma Casa-Museu se dá a partir de distintas formas: pela 

doação da moradia e/ou acervo ao setor público, por iniciativa privada de parentes, 

amigos, entre outros, que queiram homenagear alguém que se destacou por algum 

feito memorável. Algumas Casas-Museu são criadas para retratar o modo de vida de 

uma sociedade em determinada época ou período. É possível também que a criação 

aconteça através da auto-homenagem, onde o criador do espaço mantém as suas 

histórias e reminiscências intactas para ser prestigiado no futuro por outras pessoas, 



23 
 

como é o caso da Casa Museu Fernando de Castro5, localizada na cidade do Porto, 

em Portugal. Esta Casa-Museu teve a sua coleção construída e o seu interior 

decorado com intuito primordial de um dia se tornar um local de memória, idealizado 

por Fernando de Castro. Neste sentido, Joël Candau coloca que este tipo de 

pensamento, no que diz respeito à patrimonialização das coisas, “se dedica a 

encontrar ou fabricar tudo o que pode ter função de traços, relíquias, vestígios ou de 

arquivos, ou seja, tudo o que permite a um grupo narrar-se a si próprio” (2011, p. 

159). O fato é que uma Casa-Museu é um local de evocação de memórias, 

individuais ou coletivas. 

António Ponte afirma que os motivos para a formação de uma Casa-Museu 

são expressos em diferentes situações: 

 

A musealização da casa de um determinado político, de um escritor 
ou artista de qualquer área, poderá acontecer face à enorme 
projecção obtida na época em que viveu e/ou devido à influência que 
exerceu sobre as gerações vindouras. É legítimo que essa figura seja 
usada como um símbolo de uma nacionalidade, alguém que agregue 
em si a vontade de um povo, o seu orgulho. Isto determina que se 
pretenda criar uma estrutura onde o público possa tomar contacto 
com essa personagem, onde se perceba a sua realidade, a sua 
forma de vida, com o objectivo de o conhecer melhor e de consigo 
criar laços de identidade (PONTE, 2007, p. 38). 

 
 

O reconhecimento que um grupo confere à manutenção da memória de uma 

determinada pessoa, transforma uma lembrança compartilhada em uma memória 

coletiva (RICOEUR, 2012), fazendo com que esta interação social contribua para a 

construção das memórias individuais. Sendo assim, a memória pessoal depende de 

um determinado grupo social para imprimir bases sólidas às suas lembranças, 

ampliando a duração temporal dessas reminiscências. As lembranças de um grupo 

são ligadas umas às outras e apoiadas nos laços que se criam a partir das 

experiências e do pensar sobre o mesmo ideal em sociedade. Maurice Halbwachs 

afirma que a permanência de uma determinada lembrança com o passar do tempo 

indica que esta reminiscência faz parte de um pensamento coletivo: 

 

                                                           
5
A Casa Museu Fernando de Castro (CMFC) é uma instituição tutelada pelo Museu Nacional de 

Soares dos Reis, Porto/Portugal. Foi a residência do poeta, caricaturista e, sobretudo, colecionador 
de obras de arte, Fernando de Castro (1889-1946) . Está localizada na Rua Costa Cabral, 716, Porto, 
e é aberta ao público mediante agendamento prévio. Para maiores informações é possível visitar o 
site < http://www.museusoaresdosreis.pt/pt-PT/menu_fernando_castro/ContentList.aspx>. 
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Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às 
lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem 
fora de si, determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento 
da memória individual não é possível sem estes instrumentos que são as 
palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado 
de seu ambiente (HALBWACHS, 2003, p. 72). 
 
 

 A lembrança é um estado virtual que está preso no passado, mas se destaca 

do presente, pois se não fosse assim “não a reconheceríamos jamais como uma 

lembrança” (BERGSON, 1999, p. 156). Quando determinado evento é testemunhado 

por um grupo social ele se faz presente na recordação dos indivíduos que 

participaram ou ficaram sabendo do episódio ocorrido, se consolidando na memória 

social. A sobrevivência das lembranças depende de uma rede de acontecimentos e 

experiências marcantes em um estágio da vida. Entretanto, Halbwachs aponta que 

para uma lembrança estar presente na memória de um grupo, ela não precisa ter 

feito parte da vivência ou experiência direta destas pessoas, tendo em vista que se 

pode consolidá-la através do imaginário coletivo. Desta forma, as lembranças podem 

não ser sempre diretas, mas “[...] apenas a lembrança da imagem que formei daquilo 

há muito tempo, na época das primeiras descrições que me fizeram do fato.” 

(HALBWACHS, 2003, p. 43). Candau reforça esta ideia de reconstrução da memória 

através das vivências e experiências inseridas no presente: 

 

É o distanciamento do passado que o permite reconstruir para fazer uma 
mistura complexa de história e ficção, de verdade factual e verdade estética. 
Essa reconstrução tende à elucidação e à apresentação de si. De fato, o ato 
de memória que se dá a ver nas narrativas de vida ou nas autobiografias 
coloca em evidência essa aptidão especificamente humana que consiste em 
dominar o próprio passado para inventariar não o vivido (CANDAU, 2011, p. 
71). 
 
 

 A manutenção do arranjo original percebido em uma Casa-Museu, ou a 

montagem de um cenário que remeta a um período de vivência íntima, facilita o ato 

cognitivo de ativação de uma memória remota vivida ou imaginada. O cuidado com a 

representação fidedigna da realidade vivida pelo patrono ou patronesse de uma 

Casa-Museu é crucial tendo em vista ser sua missão apresentar ao público visitante 

um ambiente que o aproxime, de maneira íntima, de seu homenageado. 

 

A casa onde se desenvolve uma criança é povoada de coisas preciosas que 
não têm preço. As coisas que modelamos durante anos resistiram a nós 
com sua alteridade e tomaram algo do que fomos. Onde está nossa 
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primeira casa? Só em sonhos podemos retornar ao chão onde demos 
nossos primeiros passos (BOSI, 2003, p. 27). 
 

 
O reconhecimento das lembranças depende do presente, e é no presente que 

a ressignificação das imagens é feita, ativando a memória. Por isso é importante a 

manutenção dos espaços de uma Casa-Museu, mantendo na medida do possível a 

mesma organização à época em que houve vivência naquele local, facilitando a 

reconstrução das memórias. Nesta perspectiva, o poeta gaúcho Mario Quintana 

escreve que "O passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente" (2006b, 

p. 174), apoiado nas escolhas curatoriais feitas em uma Casa-Museu e contribuindo 

para a construção e reconstrução constante das reminiscências pessoais e 

coletivas. 

A reconstrução da memória de uma Casa-Museu abrange não só o momento 

histórico em que os personagens habitaram aquele espaço, ela inclui a 

ressignificação da memória de uma comunidade, representada através dos gostos, 

modos de vestir e de se portar, dos utensílios domésticos entre outros hábitos 

sociais vivenciados e expressos naquele ambiente. Maurice Halbwachs aponta que 

a construção da memória em sociedade é um processo coletivo, em que: 

 

Não basta reconstruir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento 

para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução funcione a 

partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e 

também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes para 

aquele e vice-versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e 

continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo 

(HALBWACHS, 2003, p.39). 

 

Este pensamento coletivo justifica a criação de Casas-Museus que 

homenageiam pessoas de distintos segmentos da sociedade, no que diz respeito à 

classe social e atividade profissional e/ou intelectual. O prestígio conferido a uma 

pessoa isolada, só é possível graças a uma identificação que se verifica entre este 

personagem e um grupo social.  

Neste sentido, pode-se observar alguns exemplos: A Casa-Museu do Mestre 

Vitalino6, artista popular da cidade de Caruaru em Pernambuco, foi transformada em 

                                                           
6
Residência de Vitalino Pereira dos Santos (Mestre Vitalino), artista pernambucano, o qual retratou no 

barro as características da sua terra e comunidade. Localizada Rua Mestre Vitalino, s/n, 
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Casa-Museu como homenagem da comunidade pernambucana ao valor e como 

reconhecimento da importância deste artista brasileiro. De características humildes, 

a residência preserva os objetos pessoais, os móveis e utensílios domésticos, as 

ferramentas de trabalho, dentre outros pertences que aproximam os visitantes da 

intimidade do artista. Em outro extremo social, verifica-se a casa do médico e político 

gaúcho, Carlos Barbosa Gonçalves7, transformada em instituição de guarda como 

uma homenagem da família ao patrono. Localizada na cidade de Jaguarão, Rio 

Grande do Sul, constitui-se como uma Casa-Museu de origem privada, mas que 

guarda com detalhes a organização da residência onde Carlos Barbosa Gonçalves 

viveu com sua família. Preservado pelas filhas do patrono, a Casa possui algumas 

inovações tecnológicas que só eram possíveis na época em residências abastadas 

como, por exemplo, a utilização da luz elétrica, fato que é exaltado na visitação a 

esta Casa-Museu e vivenciado através da observação de uma lâmpada original do 

início do século XX, que ainda está em funcionamento. 

 

   

Figura 1 – Casa-Museu Mestre Vitalino.                    Figura 2 - Museu Dr. Carlos Barbosa 
Fonte: Brasileiros, site da web

8
.             Gonçalves. 

                                Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

                                                                                                                                                                                     
Caruaru/PE/Brasil, foi incorporada ao patrimônio municipal em 1969. Para maiores informações é 
possível entrar em contato através do telefone: +55 (81) 3721.1257. 
7
O Museu Dr. Carlos Barbosa Gonçalves fica localizado na Rua Rua 15 de novembro, 642, Jaguarão/ 

RS/Brasil. Fica aberto ao público de terça-feira à sábado, das 9h às 11h e das 14h às 17h. Também 
possui a possibilidade de agendamento de visitas em horários alternativos através do telefone: +55 
(53) 3261. 17 46. Maiores informações podem ser retiradas do blog da instituição, disponível no 
endereço eletrônico: <http://mcarlosbarbosa.blogspot.com.br/>. 
8
Disponível em: <http://www.revistabrasileiros.com.br/2011/07/caruaru-clima-de-rock-in-rio-do-

forro/#.VGIyCTTF9u4> Acesso: 15 ago 2014. 
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O edifício e o acervo exposto são importantes por seu valor patrimonial, por 

serem por vezes raros e excêntricos, mas o que irá caracterizar e valorar o espólio 

de uma instituição de guarda como uma Casa-Museu é a preservação de uma 

memória de habitação íntima, submetendo este acervo a uma condição de 

pertencimento ao ambiente expositivo. Pierre Nora indica que “a memória se enraíza 

no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto” (NORA, 1993, p.9). Esta 

identificação, compreensão e significação dos objetos e espaços em uma Casa-

Museu serão feitas a partir da figura do patrono ou patronesse ao qual se 

homenageia, no espaço ao qual se quer retratar e na interação que eles atores 

outrora tiveram com os elementos expostos. 

Octave Debary evidencia que os “objetos domésticos não são apenas objetos 

de segunda-mão: a maior parte acompanhou a existência daqueles de quem se 

separam” (2010, p.27), assumindo uma identidade própria por estarem atrelados a 

uma biografia. Assim, um aparelho de jantar exibido em uma Casa-Museu não 

corresponde apenas a um conjunto de cerâmica raro do século XIX, hipoteticamente 

falando. Estes objetos possuem um apanhado de informações correspondentes ao 

seu uso que os valorizam ainda mais, tornando-os testemunhas e parte integrante 

de momentos íntimos de vivência de um personagem, como por exemplo, ser um 

conjunto de jantar utilizado apenas em jantares familiares e/ou comemorativos.  

 Em uma Casa-Museu a memória de um personagem singular confere aos 

objetos um status diferenciado, deixando estes de serem apenas bens expostos ao 

público, mas testemunhos marcados por uma história de vida. Debary propõe que 

“os sinais de alterações em um velho objeto (pátina, deformação, desgaste...) 

causados em razão de sua história, garantem a ele sua singularidade” (DEBARY, 

2010, p. 27). Sendo assim, uma cama em exposição em uma Casa-Museu não será 

somente uma cama, por mais rebuscada e singular que seja este exemplar de 

mobiliário, e/ou representativo de um período da história da arte ou da história do 

mobiliário em geral. Ela em primeiro lugar será importante por ser a cama de Rui 

Barbosa ou a cama de Fernando de Castro, por exemplo. Estes objetos assumem 

uma pessoalidade que talvez em outras exposições não possa ser observada. Farão 

parte da história da comunidade e por muitas vezes serão os responsáveis por 

conduzir as lembranças e por indicar uma presença constante das vidas que um dia 

pertenceram àqueles locais. 
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 Bosi descreve a relação dos objetos com os seus portadores dizendo que 

“mais que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um 

assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade” (BOSI, 2012, p.441). 

Esta relação de unidade entre o homem e o objeto é refletida na maioria das Casas-

Museu, visíveis nas marcas que alguns utensílios carregam e que sobreviveram ao 

tempo. Estas peças são responsáveis por impor presença, de um tempo que não 

voltará mais, ao mesmo tempo em que anunciam a ausência, da figura do patrono 

ou patronesse que outrora foram anfitriões do lugar.   

 

 

    

Figura 3 – Cama de Fernando de Castro.     Figura 4 – Cama de Rui Barbosa. 
Casa Museu Fernando de Castro.       Museu Casa de Rui Barbosa. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2012.       Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 

Sendo assim, o personagem homenageado assume uma posição de 

representação social, que a partir das suas ações de destaque ou produção 

intelectual marca “de modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade 

ou classe” (CHARTIER, 1991, p. 183). Para Roger Chartier a representação: 

 

É o instrumento de um conhecimento mediato que faz ver um objeto 
ausente substituindo-lhe uma "imagem" capaz de repô-lo em memória e de 
"pintá-lo" tal como é. Dessas imagens, algumas são totalmente materiais, 
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substituindo ao corpo ausente um objeto que lhe seja semelhante ou não: 
tais os manequins de cera, de madeira ou couro que eram postos sobre a 
uma sepulcral monárquica durante os funerais dos soberanos franceses e 
ingleses (CHARTIER, 1991, p. 184). 
 

 

 Ecléa Bosi escreve sobre as lembranças que algumas crianças têm do seu 

lar, a respeito da imaginação que é embutida na memória das pessoas, diz que “só 

quando aquele primeiro lar já não existe é que o adulto compreende que ele se 

situava num contexto que o transcendia, irrecuperável talvez pelo presente”. (BOSI, 

2012, p. 436). Uma Casa-Museu invade este limite entre o passado e o presente, 

tornando algo que é íntimo e irrecuperável pela ação do tempo, em um momento 

possível e palpável de ser vivenciado novamente. Esta rememoração se dará 

através do encontro do visitante com os objetos e os ambientes de vivência familiar 

expostos em uma Casa-Museu.   Note-se que uma Casa-Museu não expõe em sua 

totalidade objetos que fazem parte da memória individual, mas consegue atingir de 

maneira ampla o público visitante ao apresentar utensílios que estão presentes em 

uma memória coletiva. Por exemplo, um velho fogão a lenha ou uma máquina de 

costura poderão fazer parte das memórias de um indivíduo, mesmo que ele nunca 

tenha tido estes objetos em casa. A imagem destas peças podem estar embutidas 

nas lembranças que o indivíduo possui de visitas à casa dos avós ou das 

recordações de leituras de fábulas infantis, dentre diversas outras situações que 

conduzem o espectador a algum tipo de (re)significação destes objetos. 

 A memória é uma reconstrução do passado atualizada no presente que 

alimenta o sentimento de identidade de um indivíduo ou grupo (HALBWACHS, 

2003). É no presente que as lembranças são ressignificadas e que há um 

fortalecimento ou não do sentimento de identidade de uma sociedade. As 

experiências de vida e os momentos experimentados no presente moldam a 

memória e o esquecimento.  

 

Nossa duração não é um instante que substitui outro instante: nesse caso, 
haveria sempre apenas presente, não haveria prolongamento do passado 
no atual, não haveria evolução, não haveria duração concreta. A duração é 
o progresso contínuo do passado que rói o porvir e incha à medida que 
avança (Bergson, 2006, p. 47). 
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 De acordo com Bergson “o passado se conserva por si mesmo, 

automaticamente. Inteiro, sem dúvida, ele nos segue a todo instante” (2006, p. 47). 

Uma rede de entrelaçamentos de informações memoriais se forma dentro de uma 

Casa-Museu, pois além de ser uma instituição de guarda, é um ambiente carregado 

de carga sentimental, que mesmo distante da história de vida do visitante, acaba o 

contagiando. Ainda que o visitante não tenha uma história de convívio familiar, ao 

adentrar em uma Casa-Museu poderá resgatar os anseios infantis de viver em uma 

residência, em família. O que prevalece neste sentido é o instinto humano em se 

estabelecer em sociedade, em pertencer a algum grupo. Independente da qualidade 

das memórias, se serão boas ou ruins, vivas na lembrança ou apenas um fio que 

liga a algum sentimento impregnado no momento atual. 

Portanto, o ambiente apresentado em uma Casa-Museu foge de qualquer 

outro cenário que possa ser visualizado em diferentes tipos de instituições museais. 

Ora, mesmo que estas instituições possam oferecer exposições temporárias que 

retratem ambientes familiares e modos de viver em sociedade, não são capazes de 

transmitir aos seus visitantes um caráter de pessoalidade, intimidade. A figura do 

personagem homenageado que dá sentido a constituição de uma Casa-Museu 

proporciona uma substância afetiva permanente, que reconstrói reminiscências de 

intimidade, de algo familiar, pessoal. 

 

1.3. A árdua tarefa de categorizar as Casas-Museu. 

 

 

Se se tentasse fazer o inventário do conteúdo de todos os museus e de 
todas as colecções particulares, mencionando apenas uma vez cada 
categoria de objectos que aí se encontram, um livro grosso não seria 
suficiente (POMIAN, 1984, p. 51). 
 
 

 A catalogação de uma coleção através do inventário em uma instituição de 

guarda necessita de tempo, estudo e dedicação, devido à gama de informações que 

um único objeto pode conter, fator que por vezes pode impedir a inserção do mesmo 

em uma única categoria de acervo. Da mesma forma, a categorização dos tipos de 

museus é processo árduo e lento, tendo em vista ser impossível inserir as 

instituições de guarda em classificações estanques e fechadas.  O laborioso trabalho 

taxonômico das Casas-Museu tem origens na própria dificuldade de catalogação das 
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instituições museológicas como um todo, iniciado principalmente para atender a 

solicitações pedagógicas. Os primeiros embriões das práticas classificatórias 

museológicas têm início no final do século XVIII, o qual se alicerçam três tipologias 

principais de museus: os museus de arte, os de história e arqueologia e os de 

ciências naturais (CÂNDIDO, 2013, p. 35).  

 Especialmente após a Segunda Guerra Mundial (FERNÁNDEZ, 2006, p. 107) 

surgiu a necessidade de atribuir a estes organismos culturais tipologias próprias, 

mas que ao mesmo tempo fossem flexíveis à realidade dos museus, valorizando e 

contemplando os conjuntos de acervos por vezes muito heterogêneos.  

 A partir de 1963, o Conselho Internacional de Museus - ICOM, em conjunto 

com pesquisadores de distintas nacionalidades, instituiu um projeto de classificação 

tipológica das instituições museológicas. As primeiras classificações museais foram 

genéricas, contemplando principalmente as coleções que o museu expunha e as 

principais matérias a qual estavam relacionados (HERNÁNDEZ, 2007, p. 65). Um 

avanço neste sentido foi a criação dos comitês do ICOM, instituídos para discutir 

características específicas destas instituições. Em meados de 1975 o ICOM elencou 

oito categorias de museus, fator que facilitou a gestão, identificação e conservação 

destes locais, a constar: Museus de Ciências e técnicas; Museus de História Natural; 

Museus de Arqueologia e História; Museus de Etnografia; Museus de Artes 

Aplicadas; Museus de Arte Moderna; Museus Regionais; Museus Especializados: 

Museus e coleções de instrumentos musicais, Museus de Armas e Museus de 

História Militar (FERNÁNDEZ, 2006, p. 136).  

 Após esta iniciativa, diversos autores criaram classificações próprias, 

estipulando critérios e metodologias específicas de processamento destes estudos. 

Alguns destes procedimentos de catalogação são explanados por Alonso Fernández 

(2006) ao destacar os autores Timothy Ambrose e Crispin Paine e a forma didática 

utilizada para indicar os diferentes tipos de instituições museológicas (FERNÁNDEZ, 

2006, p. 109). Este estudo elencou cinco grupos genéricos e abrangentes de tipos 

de museus, que poderiam ser desdobrados em vários outros eixos. Desta forma, os 

museus foram “classificados pelas coleções; classificados por quem os dirigem; 

classificados por área que servem; classificados pelo público a que servem; 

classificados pelo perfil de suas coleções” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 109).  

 Mesmo com as tentativas de engavetamento dos tipos de instituições 

museológicas, se torna natural que estes locais de salvaguarda não se enquadrem 
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totalmente em uma única classificação, possuindo sempre margens que possibilitem 

o não engessamento destas instituições. As classificações não tornam as 

instituições classificadas estanques, apenas auxiliam na organização e gestão 

destes locais. 

 A categorização museológica como um todo nunca foi um trabalho simples a 

ser realizado, considerando a gama enorme de critérios que necessitam ser 

ponderados para estipular as distintas categorias. Fatores como as características 

do edifício, tipo de coleção, expografia, discurso museal, área didática na qual a 

instituição se insere, orientação pedagógica, ligação institucional, vocação da 

instituição e critérios de restauração, são alguns entre tantos outros pontos que 

devem ser verificados para que o rateio das tipologias seja corretamente afirmado. 

Ainda assim, geralmente uma instituição de guarda se enquadra em mais de uma 

classificação, tornando o processo muito mais complexo. 

 A classificação utilizada atualmente pelo ICOM “atende a natureza das 

coleções9” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 109) e elenca oito categorias mestras que 

abarcam dentro destas, classificações secundárias que possuem vários segmentos 

e tipos de instituições museais. Ainda, segundo Fernández, atualmente as 

instituições museais devem enquadra-se em uma das oito tipologias matriz, sendo 

elas: 

 

1. Museus de Arte (conjunto: belas artes, artes aplicadas, arqueologia); 2. 
Museus de História Natural em geral (compreendendo coleções de 
botânica, zoologia, geologia, paleontologia, antropologia, etc.); 3. Museus 
de Etnografia e folclore; 4. Museus Históricos; 5. Museus de Ciências e das 
Técnicas; 6. Museus de Ciências Sociais e Serviços Sociais; 7. Museus de 
Comércio e das Comunicações; 8. Museus de Agricultura e dos Produtos do 
Solo (2006, p. 109). 
 

 
 

 Neste ponto é possível começar a traçar os meandros que envolvem as 

classificações das Casas-Museus e entender o porquê desta categoria ser ainda 

pouco privilegiada nas discussões museológicas. Na classificação museal geral, 

outorgada pelo ICOM, as Casas-Museu aparecem como desdobramentos dos 

Museus Históricos, tendo em vista que “todos os museus cujas coleções foram 

concebidas e apresentadas dentro de uma perspectiva histórica podem ser incluídos 

                                                           
9
 As traduções das citações diretas do livro de Alonso Fernández, contidas nesta pesquisa, foram 

realizadas pela autora desta pesquisa a partir do original: FERNÁNDEZ, Luis Alonso. Museología y 
museografía. Barcelona: 3ª Ed. Ediciones del Serbal, 2006. 
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nesta categoria” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 127). Fernández também indica que nas 

subcategorias de Museus Históricos, as Casas-Museus poderiam ser relacionadas a 

dois tipos de Museus Biográficos: respectivos a grupos de indivíduos ou categorias 

profissionais; ou relacionados a um personagem específico de destaque. Da mesma 

forma, poderiam ser enquadradas na categoria de Museus que abrigam coleções de 

objetos e recordações de uma época específica (2006, p. 109).  

 Ainda sobre a classificação geral atribuída pelo ICOM, Joseph Ballart 

Hernández acrescenta especificamente a inclusão da nomenclatura Casas-Museu 

ao listar as subdivisões dos Museus Históricos, sendo eles: os “Museus biográficos 

(de um personagem) ou Casas-Museu” (2007, p. 66). Desta forma, fica claro que as 

Casas-Museus são subcategorias dos Museus Históricos, que ainda assim possuem 

características muito distintas e, por tanto, também necessitam de categorização 

própria. 

 No mundo todo existem diversos tipos de Casas-Museu e dependendo da 

localização geográfica a instituição receberá uma denominação própria. A 

necessidade de instituir um sistema de classificação para as Casas-Museu foi 

discutida e apresentada por Rosanna Pavoni e Ornella Selvafolta durante uma 

conferência realizada pelo ICOM, na cidade de Gênova na Itália, no ano de 1997 

(PINNA, 2001). A reunião do ICOM também discutiu a necessidade da criação de 

um comitê específico que fosse responsável, entre outras indicações, por gerir, 

conservar e institucionalizar as Casas-Museu (ou Casas históricas). Desta forma, 

nasceu no ano seguinte a reunião de Gênova, o Comitê do ICOM para Museus 

Casas Históricas - DEMHIST. Este comitê internacional do ICOM, que tem o nome 

extraído de uma abreviatura do termo francês "demeures historiques", surge para 

colaborar com o compartilhamento de informações sobre estes locais de guarda, 

ampliando as discussões acerca do tema, tanto quanto à difusão da importância 

destas instituições culturais para a manutenção da memória de uma comunidade.  

 Identificar a natureza das instituições museais é importante para que medidas 

museológicas possam ser providenciadas com maior organização e consciência das 

peculiaridades a enfrentar na sua gestão. Da mesma forma, tornam mais acessíveis 

e aplicáveis ações de cunho educativo, conservativas, de restauro, assim como 

possibilitam clarificar a missão da instituição e a sua atuação nas pesquisas 

científicas. Ainda que a distinção entre diferentes Casas-Museu seja necessária, 
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este processo exige uma pesquisa dentro das instituições e a análise de diversos 

critérios que possam prover uma classificação mais específica.  

 Élvio Sousa (apud PONTE, 2007) elenca em seu livro intitulado, “De 

residência privada a Casa-Museu de Leal da Câmara: percurso singular” alguns 

requisitos necessários para que uma instituição museal seja considerada uma Casa-

Museu, respeitando as seguintes premissas: 

 

A instalação da casa que o patrono habitou, pelo menos durante algum 
tempo; o espaço deverá ser o espelho da vivência do Homem que lhe dá o 
nome, sendo suposto entrar no espaço íntimo de alguém, desde que o local 
assinale e testemunhe a vivência efectiva do homenageado; a estrutura 
museológica deve realçar o factor vivência, que funciona como o motor da 
acção; tanto quanto possível, deve apresentar a dimensão pessoal e 
individualizada, clara e próxima da pessoa que se homenageia; possuir um 
serviço de cariz museológico, tal como o horário de funcionamento com 
abertura ao público, uma equipa técnica e desenvolvendo actividades de 
conservação, educação e investigação, entre outras acções universalmente 
assumidas por um museu (SOUSA apud PONTE, 2007, p. 42). 
 
 

 
 Apesar dos crescentes10 esforços nas pesquisas relativas ao panorama das 

Casas-Museu, tanto no meio acadêmico como no institucional, os estudos desta 

temática ainda são recentes, conforme mencionado no início deste trabalho. Devido 

à amplitude do tema e às poucas publicações específicas na área, várias questões 

relativas a estas instituições ainda são pouco discutidas. Fator que é refletido não só 

nas classificações das diferentes tipologias, mas até mesmo no modo como estas 

instituições são referidas. Por exemplo,  Portugal utiliza para esta tipologia museal o 

termo Casa-Museu, enquanto aqui no Brasil é mais usual a referência por Museu-

Casa. Em algumas bibliografias, incluindo nomeadamente as norte-americanas e 

anglo-saxônicas, admite-se a utilização da palavra Casa-Histórica, para a mesma 

categoria de museu.  

 

 
[...] Se para os latinos os conceitos de casa-museu e casa histórica são 
distintos, por sua vez, para os anglo-saxonicos, uma casa-museu pode 
assumir o conceito de casa histórica (PONTE, 2007, p. 22). 
 
 
 

                                                           
10

 A este respeito indica-se os eventos anuais destinados ao estudo das Casas-Museu, mencionados 
no segundo capítulo desta pesquisa, e a recente publicação organizada por Ana Cristina Carvalho 
(2013), também anteriormente citada neste trabalho. 
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 António Ponte ainda descreve com maior clareza as diferenças entre Casa-

Museu e Casa Histórica, afirmando que as casas históricas só devem ser 

consideradas como Casas-Museu se práticas museológicas forem praticadas no seu 

interior, e não apenas por constituírem exemplos históricos de residências. 

 
 

Em Portugal, considera-se a casa histórica como uma estrutura relacionada 
com alguma figura pública de relevância nacional, regional ou local, ou com 
algum acontecimento da história do país ou de um determinado local, sem 
que, contudo, tenha implícito o trabalho e a função museológica. Não tem 
inclusivamente de estar aberta ao público (PONTE, 2007, p. 23). 
 
 
 

De fato, a principal premissa para que uma instituição de guarda seja indicada 

como Casa-Museu diz respeito à constituição histórica de um ambiente ou a 

reconstrução da memória do mesmo, através de objetos, documentos, e ações que 

identifiquem uma relação de uma vivência íntima. Estes locais podem representar o 

cotidiano de uma pessoa, família ou comunidade e necessitam estar baseados na 

utilização de objetos de uso pessoal e nas relações de vivência naquele espaço. 

Este tipo de instituição é capaz de preservar a memória da vida de um personagem 

específico, seus gostos, anseios, objetivos íntimos, faces ocultas da sua 

personalidade, entre outros. A figura do homenageado poderá estar retratada na 

organização de seus objetos pessoais no interior do edifício, se estender para o 

arranjo da arquitetura do prédio e na sua utilização como parte indissociável da 

Casa-Museu. Além disso, em alguns casos, poderá abranger o exterior da casa, 

como jardins, lagos, e quaisquer outras estruturas externas que possuam marcas 

identitárias, da vivência e das características de seus principais moradores. 

Neste sentido, observa-se o exemplo da Casa Museu Fernando de Castro 

(CMFC), localizada na cidade do Porto, em Portugal, que utiliza não apenas o 

interior da residência para abrigar a coleção de Fernando de Castro, mas também 

faz uso das paredes e tetos, como suporte para esta exposição (vide figura 5).  

 

. 
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Figura 5 – Interior da CMFC.  
Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
 
 

 

Figura 6 – Jardim da Casa de Jorge Amado.  
Fonte: Foto de Ingrid Maria Machado/G1, 2014. 
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 No Brasil, um caso particular, mas ainda em fase de implementação, é a casa 

do Rio Vermelho onde viveram os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Este local 

abrigará um memorial da vida e obra dos homenageados, pretendendo apresentar 

não apenas a face artística/literária deles, mas também revelar aspectos da vida do 

casal e o do seu relacionamento em família. Uma característica importante nesta 

casa, diz respeito à manutenção da memória física dos personagens 

homenageados, tendo em vista que as cinzas de Jorge Amado e Zélia Gattai foram 

enterradas no jardim da casa, aos pés de uma mangueira (vide figura 6). O local 

escolhido corresponde a uma área da casa muito frequentada pelos escritores, 

respeitando um desejo atribuído em vida, fator que preserva as suas memórias. 

 Todos os laços íntimos que permeiam a aura de uma Casa-Museu não 

excluem a necessidade da instituição de práticas museológicas efetivas nestes 

locais, tais como exposição, conservação, educação, documentação, entre tantas 

outras ações que compreendem a área museológica. 

 Com intuito de tornar os diferentes tipos de classificações mais inteligíveis, 

considerou-se neste estudo como classificação primária os Museus Históricos; como 

subtipologia secundária as instituições de guarda que remetem a uma vivência 

privada, os títulos de Casa-Museu, Museu-Casa e Casa Histórica, levando em 

consideração a dinâmica brasileira e a nomenclatura apontada pelo DEMHIST. 

Identificam-se como subtipologias terciárias as diferentes taxonomias de Casas-

Museu, como Casa de Colecionadores, Casa-Museu Original, Casa de Beleza, entre 

tantas elencadas pelo DEMHIST e por alguns autores que já propuseram este 

debate (Vide tabela 1).  

 O fluxograma abaixo foi desenvolvido com intuito de clarificar as categorias e 

subcategorias de Museus, relativos aos Museus Históricos e às Casas-Museus: 
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Fluxograma 1: categorias museais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora durante esta pesquisa. 

 

 

 A diferença de nomenclatura desta classificação secundária sobre uma Casa-

Museu ou Museu-Casa, no Brasil, é definida por Regina Matos no 1º Seminário 

Sobre Museus Casas11, a qual indica que nos “museus-casas [...] o acervo pertence 

à própria casa. Nas casas-museus, o acervo tem seu valor independentemente do 

local onde elas estavam inseridas” (MATOS, 1997, p. 47). Entretanto, esta afirmação 

                                                           
11

 Anais do 1º Seminário sobre Museus-Casas. Fundação Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro, 
1997. 
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não é considerada nas classificações Luso-Brasileiras, tendo em vista que 

independente do valor do acervo, da composição deste espaço, do prédio e espólio 

serem ou não originais à época de vivência no âmbito de uma “casa”, as definições 

de Casa-Museu ou Museu-Casa são empregadas nos países que assim as 

designam, independente da tipologia secundária desta instituição. 

 Com o avançar das pesquisas na área, diversos autores realizaram trabalhos 

com intuito de instituir nomenclaturas para os diferentes tipos de Casas-Museus. 

António Ponte realiza um apanhado dos principais registros destas classificações no 

decorrer dos anos e sintetiza através da tabela a seguir: 

 

 

 Tabela 1 - Classificações das Casas- Museus.

 

Fonte: (PONTE, 2007, p. 47). 

 

 

 As classificações elencadas na tabela de Ponte são organizadas em uma 

linha reta cronológica. A primeira registrada pelo autor corresponde a um texto 

publicado na Revista Museion do Office International Musées, “Les Maisons 

Historiques et leur Utilization comme Musées” (PONTE, 2007, p. 43). 

Respectivamente, procede às classificações de George Henry Rivière, Serry 

Butcher-Younghans, Rosana Pavonni e Ornella Selvafolta e por fim, Linda Young, 

que apresentou a sua proposta de classificação durante o 6º Encontro Anual do 

DEMHIST, em 2006. 
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 Em 199912 durante conferência realizada na cidade de São Petersburgo, na 

Rússia, o DEMHIST apresentou para a comunidade científica uma proposta de 

classificação global para os tipos de Casas-Museu, a ser elaborada por Rosanna 

Pavoni (2001), secretária científica do DEMHIST entre o período de 1999 a 2002. A 

primeira fase do projeto outorgada pelo DEMHIST e organizada por Rosana Pavoni 

foi realizada em conjunto com diversos países, contando com o apoio de algumas 

Casas-Museu e profissionais que atuam em Museus. Parte da metodologia aplicada 

por Pavoni consistiu na produção de uma ficha, traduzida em seis idiomas, inglês, 

francês, espanhol, alemão, português e italiano, com intuito de facilitar o acesso ao 

documento e aumentar as possibilidades de respostas das instituições investigadas. 

Aspectos como critérios de restauração, ações educativas, investigação entre outras 

ações museológicas foram questionados para que se pudesse definir como Pavoni 

indicou a “descrição da identidade do museu” (PAVONI, 2013).  

 Após várias fases do processo de categorização, que teve a participação das 

classificações elencadas por Linda Young, dentre outros pesquisadores, apresentou-

se no ano de 2007, durante a conferência anual do DEMHIST em Viena, as 

seguintes categorias de Casas-Museu: 1. Casas de Personalidade (PersH)13, 2. 

Casas de Colecionadores (CollH)14, 3. Casas de Beleza (BeauH)15, 4. Casas de 

Eventos Históricos (HistH)16, 5. Casas de Sociedade Local (SociH)17, 6. Casas 

Ancestrais (AnceH)18, 7. Casas de Poder Real (RpowH)19, 8. Casas Clericais 

(ClerH)20 e 9. Casas Modestas ou vernacular (HumbH)21. Estas categorias foram 

                                                           
12

 Informação obtida a partir de texto escrito por Rosana Pavoni para o Congreso casas-museo: La 
habitación del héroe Casas-Museo en Iberoamérica, Madrid 5, 6 e 7 marzo 2008. Fonte: Disponível 
em: <http://www.museumartconsulting.com/testi/Pavoni_congreso_casas-museo.html> Acesso em: 
15 jun. 2013. 
13

 Casas de Personalidade: antigas residência de escritores, artistas, músicos, políticos, heróis 
militares, etc. Fonte: Disponível em: <http://www.museumartconsulting.com/case-museo_Pavoni-
2.htm>. Acesso em: 15 jun. 2013. 
14

 Casas de Colecionadores: a antiga casa de um colecionador ou uma casa agora usada para expor 
uma coleção. Fonte: Idem 12. 
15

 Casas de Beleza: onde a principal razão para um museu é a casa como obra de arte. Fonte: Idem 
12. 
16

 Casas de Eventos Históricos: casas que comemoram um evento que ocorreu na casa ou em 
circunstância da casa. Fonte: Idem 12. 
17

 Casas de Sociedade Local: Casas-Museu criadas não por eventos históricos, mas por uma 
necessidade social de estabelecimento de um equipamento cultural que reflita a identidade de uma 
comunidade. Fonte: Idem 12. 
18

 Casas de Ancestrais: casas de campo abertas ao público. Fonte: Idem 12. 
19

 Casas de Poder Real: palácios abertos ao público. Fonte: Idem 12. 
20

 Casas Clericais: mosteiros, casas de abades e outros edifícios eclesiásticos com um uso 
residencial antigo ou atual, aberto ao público. Fonte: Idem 12. 
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organizadas por Pavoni e resumidas por Hetty Berens e Julius Bryant, que eram 

membros do Conselho DEMHIST e responsáveis pela sequência do projeto de 

classificação22. 

 No arquivo final das classificações, disponibilizado na página virtual23 do 

DEMHIST foram acrescentadas mais duas tipologias, necessárias devido à 

dificuldade de enquadramento de algumas instituições cadastradas além das 9 

categorias mencionadas. Incluíram-se as categorias de: 10. Casas com salas 

cronológicas ou temáticas (Period Rooms)24 e 11. Casas de Museus (Houses of 

Museums)25, abrigando 33 instituições nestas duas classificações. 

 As classificações dos diferentes modelos de Casas-Museus são locais e as 

características singulares de cada instituição faz com que este estudo avance sem 

data exata para ser concluído, evidenciando apenas alguns avanços regionais para 

este estudo. Apesar dos esforços dos especialistas do DEMHIST em criar uma 

classificação internacional, uma quantidade ínfima de instituições ao redor do mundo 

respondeu o questionário, apenas cerca de 140 instituições foram classificadas, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Processo de mapeamento e classificação mundial, DEMHIST (2007). 

SIGLA 
 

CATEGORIA  Nº de INSTITUIÇÕES 
CADASTRADAS 

PAÍSES 
INCLUSOS 

PersH Casas de Personalidade 

(Personality houses) 

20 instituições 8 países 

CollH Casas de Colecionadores 
(Collection houses) 

19 instituições 8 países 

BeauH Casas de Beleza (Houses of 

Beauty) 

8 instituições 5 países 

HistH Casas de Eventos Históricos 
(Historic Event houses) 

12 instituições 8 países 

SociH Casas de Sociedade Local 

(Local society houses) 

17 instituições 4 países 

AnceH Casas Ancestrais (Ancestral 6 instituições 5 países 

                                                                                                                                                                                     
21

 Casas Modestas ou vernacullar: Construções vernaculares ou fazendas antigas que são 
valorizadas por refletir um modo de vida antigo e/ou sua construção. Fonte: Idem 12. 
22

 Idem 11. 
23

Ficha original disponível em:  
<http://demhist.icom.museum/shop/data/container/DEMHIST_CategorizationProject_I_Data.pdf>. 
Acesso em 12 jun 2014. 
24

 Casas com Salas Cronológicas ou temáticas: Casas-Museu que possuem diferentes salas que 
refletem distintos períodos. Fonte: Idem 12. 
25

 Casas de Museus: quando uma casa abriga coleções que não se relacionam com a sua história. 
Fonte: Idem 12. 
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homes) 

RpowH Casas de Poder (Power 

houses) 

17 instituições 7 países 

ClerH Casas Clericais (Clergy 

houses) 

1 instituição 1 país 

HumbH Casas Modestas ou 

vernacular (Humble homes) 

4 instituição 2 países 

HousfM Casas para Museus 
(Houses of Museums) 

24 instituições 5 países 

Rooms Casas com salas 
cronológicas ou temáticas 
(Period Rooms) 

9 instituições 6 países 

 
Fonte: Dados compilados a partir de material disponibilizado pelo DemHist. (Disponível em: 
<http://demhist.icom.museum/shop/data/container/DEMHIST_CategorizationProject_I_Data.pdf>.  
Acesso em: 12 jun. 2014). 

 

 Como exemplo da criação de classificações regionais para as Casas-Museu, 

encontra-se a dissertação de mestrado desenvolvida por António Ponte no ano de 

2007, para a universidade do Porto, em Portugal, sob o título de “Casas-Museu em 

Portugal: Teorias e práticas” (PONTE, 2007). Neste estudo Ponte realiza um 

mapeamento destas instituições em Portugal criando classificações específicas para 

a realidade portuguesa. Ainda analisa o conceito de Casa-Museu inserindo algumas 

instituições que se intitulavam Casas-Museu em outras tipologias de Museu. Ponte 

também executa um estudo de caso na Casa de José Régio de Vila do Conde, 

considerando um exemplo paradigmático de Casa-Museu daquele país. 

 António Ponte (2007) entende que as classificações elencadas pelo 

DEMHIST não correspondem à realidade portuguesa, e cria a sua própria 

classificação para as Casas-Museus de Portugal. A partir da análise das tipologias 

existentes em seu país, o autor institui quatro tipos de classificações de Casas-

Museus, sendo elas: 

 1. Casa-Museu Original: diz respeito às Casas-Museu que se localizam no 

edifício onde residiu o personagem homenageado, por um período de tempo mais 

ou menos longo. Ela deve preservar o mais fielmente possível a estrutura da casa, 

assim como a exposição dos objetos de cunho pessoal. Deve documentar o estilo de 

vida do patrono, permitindo um contato direto do visitante com a figura que habitou o 

lugar e as coleções ali expostas. 

 2. Casa Museu Reconstituída: são as instituições que podem ou não localizar-

se no edifício original de vivência do homenageado, desde que sejam reconstituídos 
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os ambientes e a decoração original da época de vida dos habitantes. A indicação 

da reconstituição deverá ser baseada em indicações do patrono ou fruto de 

investigações sobre a vida deste personagem, com intuito de retratar uma cena 

original, integrando neste aspecto as suas coleções. 

 3. Casa-Estética / Coleção: são as Casas-Museu que tem com objetivo 

homenagear um personagem através das coleções que o homenageado reuniu 

durante a sua vida. São localizadas nos espaços de vivência do homenageado, 

sendo que a tônica principal não é posta no conhecimento da personalidade do 

patrono, mas sim em suas coleções. Desta forma, a decoração pode ser 

reorganizada com vista a uma melhor percepção do espólio, mas deve manter uma 

organização ao longo dos diversos espaços domésticos. 

 4. Casa-Museu de Época “Period Rooms”: são instituições que se organizam 

nos espaços originais de vivência, ou recriam espaços íntimos do quotidiano do 

patrono, ou ainda recorrem às coleções ou acervo do homenageado, mesmo que 

sem referências pessoais específicas. “A exposição é organizada com o objetivo de 

transmitir conhecimentos sobre tipos de decoração ou formas de vida em 

determinada época” (Idem, 2007, p. 127). A decoração do local poderá retratar 

várias épocas diferentes, originais ou não, criando os “period rooms”. 

 Percebe-se em um âmbito internacional uma tentativa de classificação dos 

diferentes exemplos de Casas-Museu, entretanto, devido às minúcias que envolvem 

a gestão destes locais, e as particularidades regionais, este tópico ainda deverá ser 

discutido por alguns anos, até que se chegue a uma classificação internacional, ou 

na mais realista das hipóteses, a diferentes classificações nacionais.  

 As categorias de Casas-Museu não são estanques na sua interpretação, mas 

algumas não contemplam tipologias específicas, determinadas e utilizadas por seus 

países de origem. Neste aspecto, observa-se como exemplo o caso da Casa Museu 

Fernando de Castro, localizada na cidade do Porto em Portugal. Esta instituição é 

classificada segundo António Ponte como uma Casa-Museu original (2007, p. 125), 

levando em consideração que se preservam o ambiente e os objetos, expostos do 

mesmo modo que eram organizados na época em que o patrono, ou patronesse, 

vivia no local. Entretanto, levando em consideração o critério adotado pelo 

DEMHIST, a mesma instituição se enquadraria na categoria de Casa de 

Colecionadores, demonstrando a importância da classificação nacional destas 

instituições. 
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1.4.  Ser ou não ser Casa-Museu. 

 

Observa-se no cenário museal brasileiro que algumas instituições de guarda 

que se consideram Casas-Museu não possuem características específicas desta 

tipologia. Apresentam um cenário expositivo que não contempla um modo de 

vivência íntima, podendo estes lugares de memória ser classificados dentro de 

outras tipologias de museus, como museus de arte, história, entre outros. É 

importante insistir neste argumento que nem toda casa que se tornou um museu 

será uma Casa-Museu, tendo em vista que a configuração interna do espaço poderá 

ser administrada de maneiras muito distintas das que se espera em uma Casa-

Museu.  

As atribuições inerentes ao perfil de uma Casa-Museu estão ligadas à 

classificação desta unidade e ao modo como ela interage com a memória do 

personagem homenageado, expõe o seu legado e transmite parte da sua história a 

outras gerações. Nestes casos específicos de Casas-Museu que possuem um 

patrono ou patronesse, o ideal é a preservação mais genuinamente possível da 

organização que foi elaborada e deixada pelo proprietário que instituiu o local, 

durante o tempo em que ele viveu na habitação. Caso esta possibilidade esteja 

comprometida, necessita valer-se de pesquisas que orientem e indiquem os 

cenários de convívio. Questões de autenticidade não serão discutidas neste 

trabalho, mas são tópicos atuais e que também precisam ser prestigiadas. Nas 

Casas-Museu o quotidiano de um personagem célebre, no sentido de celebrado por 

determinada comunidade ou grupo, é o foco da exposição. Os hábitos, manias, 

segredos, intimidades do protagonista que dão forma ao local, são o alvo do público 

que procura visitar uma Casa-Museu.  

Percebe-se uma extrema dificuldade em administrar as distintas instituições 

que se consideram Casas-Museu e as que realmente se enquadram nesta 

categoria, ocasionada principalmente devido a amplitude de classificações aferidas 

pelo DEMHIST. Alguns pontos sobre esta discussão e o cenário brasileiro serão 

abordados no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II - OS MUSEUS-CASAS OU CASAS-MUSEU NO BRASIL. 

 

 

2.1. Um panorama desta tipologia no cenário brasileiro.  

 

 

 Visando atender a uma solicitação dos profissionais que exerciam atividades 

em Casas-Museu brasileiras e que não dispunham de material bibliográfico que 

orientasse e discutisse esta temática, a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) 

realizou em 1995, no Rio de Janeiro, o 1º Seminário sobre Museus-Casas, com a 

participação de profissionais e gestores de diversas casas-museu brasileiras, 

instituições e pesquisadores que tinham alguma afinidade com esta tipologia 

museal. A publicação dos anais deste encontro ocorreu em 1997, antes mesmo da 

própria criação do comitê DEMHIST. O primeiro Seminário Sobre Museus Casas 

abriu o debate para pesquisadores interessados no tema. Os seminários que se 

seguiram tiveram o objetivo de ampliar a reflexão acerca da gestão, conservação, 

documentação, entre inúmeros outros temas pertinentes a estas instituições. 

 Ainda no âmbito nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa em parceria com 

a Fundação Eva Klabin realizou, em 2004, o I Encontro Regional da América Latina 

e Caribe de Museus Casas (Espaço, objeto e museografia). Nos anos seguintes, os 

encontros Luso-brasileiros de Museus Casas foram tentativas de alargar o contato e 

a troca de experiências com instituições portuguesas “permitindo o cotejamento de 

conjuntos museológicos resultantes de articulações socioculturais semelhantes, 

ainda que distintas” (PESSOA, 2010, p.8). O VII Encontro Brasileiro de Palácios, 

Museus-Casas e Casas Históricas, aconteceu no ano de 2013, durante a 23ª 

Conferência Geral Trienal do Conselho Internacional de Museus (ICOM Rio 2013). 

Este evento, atrelado ao DEMHIST, teve uma programação que contemplou a visita 

a diversas Casas-Museus. Como fruto deste evento tem-se a publicação organizada 

por Ana Cristina Carvalho e distribuído pela Curadoria do Acervo Artístico-Cultural 

dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo: Places for Re-flection – Museums 

as connectors of cultures, times, people and social groups (Lugares de Reflexão – 

Museus como conectores de culturas, tempos, pessoas e grupos sociais). Publicada 

em 2014, esta publicação apresenta os principais resumos das apresentações deste 
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evento que contou com a participação de outros comitês do ICOM relacionados com 

o tema: GLASS26, ICDAD27 e ICFA28. 

O Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas, 

apresentou em novembro de 2014, a sua oitava edição. Como tema para debate a 

seguinte formulou-se pergunta: “Coleções e personagens: por que preservar?”. A 

dinâmica de visitação de Casas-Museu da cidade e do interior de São Paulo também 

foi adotada nesta última edição do evento. Além disso, incluiu em sua programação 

o Seminário de Preservação do Patrimônio, e contou com o apoio de diversas 

instituições. A ênfase do evento baseou-se na diversidade das Casas-Museu e 

Casas Históricas paulistas, destacando seus desafios de preservação. As 

discussões foram pautadas em quatro eixos de reflexão – Proteger, Conservar, 

Interpretar e Conviver, que foram distribuídos em mesas temáticas.  

Dois meses antes, a Fundação Casa de Rui Barbosa foi anfitriã do Encontro 

Brasileiro de Museus Casas. O tema de 2014 propôs um debate conceitual acerca 

de “Museografia e recepção: (pro)vocações”. Além das comunicações, mesas 

redondas e palestras, o evento ofereceu duas oficinas aos participantes: 

Museografia e Hospitalidade em museus, ministradas por Maria Ignez Mantovani 

Franco e Manoela Carrillo Valduga, respectivamente. 

 Apesar dos esforços de diversas instituições e órgãos internacionais em 

disseminar o conhecimento produzido nestes encontros, o acesso aos documentos, 

que são fruto dos trabalhos exercidos nestes congressos, é restrito. Da mesma 

forma pode-se indicar o material publicado através das atas de reuniões organizadas 

pelo DEMHIST para debater o tema, salvo algumas exceções de publicações mais 

antigas e alguns textos e artigos disponíveis na web. Neste sentido, destaca-se que 

as discussões conceituais sobre as classificações, terminologia, e conceitos básicos 

sobre as Casa-Museu ainda estão em fase de estudo por parte dos pesquisadores, 

sem uma referência consolidada. 

 Atualmente no Brasil compete ao IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus29, 

regular, fiscalizar e fomentar os diferentes grupos de museus federais existentes no 

                                                           
26

 Comitê Internacional para Museus de Coleções de Vidro. 
27

 Comitê Internacional para os Museus de Artes Decorativas e Desenho. 
28

 Comitê Internacional para os Museus de Coleções de Belas-Artes. 
29

 O Instituto Brasileiro de Museus foi criado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
em janeiro de 2009, com a assinatura da Lei nº 11.906. A nova autarquia vinculada ao Ministério da 
Cultura (MinC) sucedeu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nos direitos, 
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país no que se referem os seus direitos, deveres e obrigações, que antes era de 

iniciativa do DEMU/IPHAN.30 A Política Nacional de Museus, elaborada em 2007, 

antes da própria criação do IBRAM, surge para estabelecer e consolidar no Brasil 

um leque de “políticas públicas para os campos do patrimônio cultural, da memória 

social dos museus” (PNM, 2007, p. 24).  

 Vários projetos foram desenvolvidos com intuito de identificar os diferentes 

museus brasileiros e facilitar a comunicação e o desenvolvimento destes espaços 

culturais. Neste sentido, foi elaborado em 2006 o Cadastro Nacional de Museus, que 

visava recolher ordenadamente informações sobre as instituições museológicas 

brasileiras com a finalidade de “compartilhá-las amplamente com a sociedade, 

visando assim constituir-se não apenas em importante fonte de pesquisa, mas 

também em centro difusor dos museus brasileiros” (GMB, 2011, p.13) criando o Guia 

dos Museus Brasileiros. A criação deste cadastro foi de iniciativa do DEMU/IPHAM e 

contou com um questionário único que foi preenchido via internet pelos diversos 

museus brasileiros. 

 A principal categorização utilizada neste cadastro deu-se a partir do registro 

de diversas categorias de museus, incluindo os “museus comunitários, ecomuseus, 

museus de território e, de maneira inédita, pelos museus virtuais” (GMB, 2011, p.14). 

Além disso, a identificação do espólio museal foi crucial para indicar o tipo de 

instituição museológica cadastrada, a constar: “Antropologia e Etnografia; 

Arqueologia; Artes Visuais; Ciências Naturais e História Natural; Ciência e 

Tecnologia; História; Imagem e Som; Virtual; Biblioteconômico; Documental; 

Arquivístico” (GMB, 2011, p.19-20).  

 Ainda que o Cadastro Nacional de Museus agregue diversas entidades que 

utilizam a nomenclatura de Museu-Casa em seu título, observa-se neste documento 

(GMB, 2011) que nem todas as instituições que utilizam a nomenclatura de “Casa” 

em sua constituição informam o tipo de acervo que possuem. A tipologia de acervo 

destes locais geralmente é mista, concordando com a configuração da uma Casa-

Museu. Além disso, existe uma dificuldade de identificação destes espaços, já que 

nem todas as instituições que utilizam em seu nome a palavra “Casa” configuram-se 

como Casas-Museu. Em vários casos estes sítios não correspondem a exemplos 

                                                                                                                                                                                     
deveres e obrigações relacionados aos museus federais. Fonte: 
http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/institucional-2/ 
30

 DEMU – Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). 
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originais de antigas moradias ou a reconstrução das mesmas. Ao mesmo tempo, se 

verifica uma gama de instituições de guarda que podem ser classificadas como 

Casas-Museu, tanto na sua constituição, como missão, e não agregam ao nome do 

local o vocábulo “Casa”, dificultando a sua identificação e categorização. 

 Cabe salientar que as análises realizadas nos museus brasileiros para aferir 

classificações privilegiam, principalmente, a tipologia de acervo que o museu abriga, 

a missão e visão instituída pela própria instituição de guarda. 

Apesar do empenho da identificação das instituições museológicas 

brasileiras, até o momento existem apenas duas publicações que realizam um 

mapeamento das Casas-Museus brasileiras. A mais recente diz respeito a livro 

organizado por Ana Cristina Carvalho e publicado pela Curadoria do Acervo 

Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo: Museus-Casas 

Históricas no Brasil (Historic House Museums in Brazil). Esta publicação constitui 

uma importante contribuição dentro do cenário brasileiro, pois classifica mais de 300 

instituições museais brasileiras como Casas-Museu. De acordo com Ana Cristina 

Carvalho, que também é curadora do Acervo Artístico-Cultura dos Palácios do 

Governo do Estado de São Paulo, a publicação inclui “sobrados, palacetes, palácios, 

casas simples e fazendas, reunidos geograficamente e selecionados por regiões do 

país, seguindo a metodologia do IBGE” (CARVALHO, A., 2013, p.12).  

Ainda que a publicação apresente apenas breves resumos das instituições 

elencadas, oferece a cada uma delas uma classificação específica, seguindo as 11 

categorias utilizadas pelo DEMHIST, que foram mencionadas no capítulo anterior 

deste trabalho.  

Neste sentido, observam-se os casos da Casa-Museu Mestre Vitalino (figura 

7), que foi classificada nesta publicação como “Casa de personalidade” e o Museu 

Municipal Parque da Baronesa (figura 8), indicada como Casa de Sociedade Local. 
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Figura 7 – Casa-Museu Mestre Vitalino. Figura 8 – Museu Municipal Parque da     
Fonte: (CARVALHO, A., 2013).         Baronesa. 

     Fonte: (CARVALHO, A., 2013). 
 

 

 

 

Rosana Pavoni realizou o primeiro mapeamento que se tem registro das 

Casas-Museu brasileiras, logo após a finalização da primeira fase do projeto de 

categorização das Casas-Museu, que foi apresentado em 2001, durante a 

conferência anual do DEMHIST (PAVONI, 2001, p. 21).  Este estudo foi exposto em 

conjunto com o levantamento mundial que a pesquisadora realizou para esta 

categoria de museu. Dezoito instituições foram identificadas e classificadas por 

Pavoni, de acordo com a tabela abaixo:  
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Tabela 3 – Mapeamento e classificação  das Casas-Museu Brasileiras, DEMHIST (2007). 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUIÇÃO CIDADE 

PersH Casa de Cora Coralina Goiás 

PersH Casa de Oliveira Vianna Niterói 

PersH Casa de Guilherme de Almeida São Paulo 

PersH Casa de João Turin Curitiba 

CollH Fundação Cultural Ema Gordon Klabin São Paulo 

CollH Fundação Cultural Eva Klabin Rapaport Rio de Janeiro 

CollH Fundação Maria Loisa e Oscar Americano São Paulo 

PersH Museu Casa de Portinari Brodowski 

PersH Museu Casa de Rui Barbosa Rio de Janeiro 

PersH Museu Corina Novelino Sacramento 

HistH Museu da Família Colonial Blumenau 

PersH Museu Histórico Pedagógico Conselheiro Rodrigues 
Alves 

Guaratinguetá 

PersH Museu Mariano Procópio Juiz de Fora 

HistH Museu Regional Casa dos Ottoni Serro 

HousfM Museu Villa-Lobos Rio de Janeiro 

CollH Museus Castro Maya (Rua Murtinho Nobre, 93) Rio de Janeiro 

CollH Museus Castro Maya (Estrada do Açude, 764) Rio de Janeiro 

HousfM Solar Grandjean de Montigny Rio de Janeiro 

Fonte: http://www.museumartconsulting.com/Rosanna_Pavoni_HouseMuseums.pdf. 

 

As pesquisas de Pavoni, Ponte, Young, dentre outros autores citados neste 

trabalho, foram importantes para aquecer o debate sobre a importância do 

mapeamento e classificação das Casas-Museu em nível mundial. Observando a 

relevância deste processo para gestão e preservação desta categoria, era objetivo 

inicial desta dissertação realizar um mapeamento das Casas-Museu brasileiras que 

se iniciaria através do Guia dos Museus Brasileiros. Entretanto, a partir da 

informação de que esta pesquisa já estava em andamento, organizada por Ana 

Cristina Carvalho, e ao mesmo tempo por se entender que não se poderia concluir o 

projeto em um prazo de dois anos, decidiu-se discutir o tema Casas-Museu e 

compilar os dados apresentados por Carvalho (2013), meta que gerou discussões 

sobre as dificuldades de classificação, através de exemplos apresentados no tópico 

2.3 desta pesquisa. 

 

2.2. Pesquisa sobre as Casas-Museu no Guia dos Museus Brasileiros. 

 

 A pesquisa sobre a temática das Casas-Museu suscitou o interesse no 

reconhecimento desta tipologia museal dentro do cenário brasileiro. Conhecer o 

perfil destes espaços culturais, as suas principais características institucionais, o 



51 
 

número de entidades com esta tipologia existente no país, dentre tantas outras 

peculiaridades.   

 No que tange o estudo da classificação das Casas-Museu, uma das principais 

referências utilizadas neste trabalho foi a leitura da dissertação do museólogo 

português António Ponte, o qual realizou em 2007 uma categorização das Casas-

Museu em Portugal.  

Ponte baseou-se em alguns princípios relacionados às Casas-Museu: em 

primeiro lugar, o autor tomou como critério primário reunir todas as instituições de 

guarda existentes em Portugal que possuíssem o termo casa em seu nome. A 

listagem objetiva das instituições que correspondiam a esta tipologia foi fornecida 

pela Rede Portuguesa de Museus (RPM), sendo listadas exatas 113 instituições que 

continham esta palavra-chave (PONTE, 2007, p.75). A relação fornecida pela RPM 

possuía diferentes dados relativos às instituições, tais como missão, localização 

geográfica, dentre outras informações diversas que foram analisadas por Ponte 

como recurso metodológico para identificação e categorização das Casas-Museu. 

Após esta primeira etapa, o autor realizou uma vasta pesquisa nos endereços 

eletrônicos das instituições listadas e acedeu a catálogos, e materiais impressos 

pelas próprias instituições como também publicados pelo Instituto Português de 

Museus. Com intuito de fundamentar o seu trabalho, Ponte ainda utilizou como 

recurso o inquérito elaborado pelo Observatório das Actividades Culturais e pelo 

Instituto Português de Museus, sendo que apenas 39 documentos desta espécie 

foram analisados. Por fim, o autor elaborou um “questionário/AP” (PONTE, 2007, p. 

76), para contrastar as informações retiradas do inquérito OAC/IPM, que havia sido 

realizado em 1998, com a realidade de quase dez anos após esta pesquisa. 

 Ao final do processo, o autor criou quatro tipos de categorização para as 

Casas-Museu portuguesas. Dentre o levantamento inicial das 113 Casas-Museu 

analisadas, dezessete foram classificadas como Casas-Museu Originais, seis foram 

atribuídas a categoria de Casas-Museu Reconstituída, quatro encaixaram-se no 

conjunto das Casas-Museu Estética / Coleção e duas nas Casas-Museu de Época 

ou “Period Rooms”. Relativo às instituições restantes, o autor indicou que se 

enquadravam em outras tipologias museológicas, tais como Museu Etnográficos 

(12), Museu de Arte (6), Museu de Empresa (2), Museu de Personalidade (6), Museu 

de História (1) e Centro Cultural / Estudos / Documentação (4). Ainda indicou três 
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unidades não definidas e cinco instituições que haviam encerrado as suas 

atividades. 

 

2.2.1. Bases metodológicas para a pesquisa sobre as Casas-Museu brasileiras 

através do GMB. 

 

A maioria das Casas-Museu busca soluções que propiciem o respeito à 

originalidade do local e que preserve a memória do (a) patrono ou patronesse, aliado 

a uma aplicação efetiva de práticas museológicas. Estas ações, na maioria das 

vezes são um desafio, devido à imobilidade do acervo, e à impossibilidade de 

implantação de equipamentos simples para os museus tradicionais, como vitrines, 

aparelhos de ar-condicionado, agrupamento do acervo por tipologia, dentre outros. 

Estas questões poderiam ser compartilhadas e solucionadas em conjunto, se 

houvesse uma rede de diálogo entre instituições com as mesmas características. 

Desta forma, a classificação se torna uma questão que, se resolvida, facilitaria o 

processo de gestão e preservação das Casas-Museu.  

 Com o decorrer desta investigação, a classificação das Casas-Museu 

brasileiras configurou-se como algo inevitável para colaborar com a salvaguarda e 

para o entendimento que se tem destas entidades museológicas invulgares. Busca-

se, a partir deste processo, possibilitar o diálogo entre instituições que possuam as 

mesmas características, mesma classificação e por isso, necessidades e decisões 

museológicas, e de conservação e restauro, similares. Ana Cristina Carvalho indica 

que um sistema de classificação “organiza e permite melhor compreensão da 

natureza e missão do museu, refletindo e até identificando valores [...], semelhanças 

e diferenças entre eles” (CARVALHO, A., 2013, p.14). 

 Apresenta-se aqui apenas um esboço da identificação das Casas-Museu 

brasileiras, a partir da aplicação de critérios metodológicos semelhantes aos 

utilizados por António Ponte (2007). A base para tomada destas informações é o 

Guia dos Museus Brasileiros (2011), publicado no ano de 2011 e que está disponível 

no site do IBRAM – Instituto brasileiro de Museus, no formato pdf31. O Guia dos 

Museus Brasileiros está organizado por regiões do país, devido ao número extenso 

de instituições museológicas registradas: mais de 3.000 instituições. A metodologia 

                                                           
31

 Disponível em: http://www.museus.gov.br/guia-dos-museus-brasileiros/ 
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consiste em recolher informações (vide tabela 4) de todas as instituições que 

tivessem em seu título a palavra “casa” ou “casarão”, independente de suas 

associações (museu-casa, casa-museu, casa de cultura, museu da casa brasileira, 

etc.).  

 

Tabela 4 – Cabeçalho de informações. 
 

INSTITUIÇÃO 
 

 
TIPO DE ACERVO 

 
CIDADE 

 
GNM 
PG 

 
NATUREZA 
ADMINIST. 

 
SITE 

Fonte: Elaborada a partir do GMB (2011). 

 

 

A metodologia adotada por Ponte (2007) possui falhas e não poderia ser 

aplicada literalmente para o cenário Brasileiro, tendo em vista que diversas 

instituições brasileiras são classificadas como Casas-Museu fidedignas e não 

possuem em seu título a palavra casa, com são os casos do Museu Dercy 

Gonçalves32 (CARVALHO, A., 2013, p. 261), do Ludovicus – Instituto Câmara 

Cascudo33 (CARVALHO, A., 2013, p. 162) e do Museu Municipal Padre Antônio 

Ribeiro Pinto34 (CARVALHO, A., 2013, p. 211). Além disso, é necessário que 

diversas outras especificidades da instituição sejam analisadas para se indicar a sua 

inserção na classificação de Casa-Museu, como a sua missão, aplicação de práticas 

museológicas, expografia do local, intuito de preservação de uma memória ou não, 

práticas educativas vigentes, pesquisa sobre o patrono ou patronesse, dentre outras 

questões que não serão debatidas. 

 

2.2.2. Reconhecimento das instituições que possuem em seu nome a palavra 

Casa ou Casarão. 

 

                                                           
32

 Localizado em Santa Maria Madalena/RJ/Brasil, o Museu Dercy Gonçalves está instalado na casa 
onde a atriz morou. Em seu interior, destaca-se a infância da artista e um trecho marcante de sua 
vida: a fuga em uma locomotiva para seguir um grupo de teatro. A exposição revela roupas de Dercy, 
peças de adorno, documentos, discos, dentro outros objetos pessoais. 
33

 Classificado por Carvalho (2013) como casa de personalidade e de colecionador consiste em um 
chalé onde viveu o historiador, antropólogo, advogado, professor e político Luís Câmara Cascudo. 
Aberto ao público em 2010, preserva os móveis originais á época em que o patrono vivia no local, 
ainda expõe objetos pessoais e um acervo eclético formado por Luís Cascudo e sua esposa, Dáhlia 
Freire. 
34

 De construção simples e ambientação modesta, a Casa-Museu preserva o local onde viveu Antônio 
Ribeiro Pinto. O acervo exposto é comporto por objetos pessoais, livros, fotografias e cartas pessoais. 
O padre Antônio Ribeiro Pinto é considerado milagreiro pelo povo da região  de Urucânia/MG/Brasil. 
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 De acordo com a metodologia elencada, rastrearam-se as instituições de 

guarda que possuíam em seu título a palavra Casa e Casarão, sendo recolhidas 

informações como: nome da instituição, tipo de acervo, a cidade em que o museu 

está localizado, a página de localização no GMB, a sua natureza administrativa e o 

site para consultas na web. De acordo com a pesquisa no GMB, elaborou-se uma 

tabela com intuito de organizar as instituições por regiões do país (Vide anexo I).

 O resultado desta primeira coleta de dados a partir do Guia dos Museus 

Brasileiros deu origem à tabela (tabela 5) e ao gráfico (gráfico 1) a seguir: 

 

 

Tabela 5 - Distribuição das instituições que possuem a palavra casa ou casarão em seu nome, 
conforme a região do Brasil. 

Região do Brasil Número de instituições que possuem a 
palavra casa ou casarão em seu título 

Região Norte Nove (9)  

Região Nordeste Sessenta e três (62) 

Região Centro-Oeste Dez (10) 

Região Sudeste Noventa e quatro (94) 

Região Sul Oitenta e três (83) 
Fonte: Construído a partir de informações retiradas do Guia dos Museus Brasileiros, IBRAM/MINC, 
2011. 
 
 
 
Gráfico 1 - Distribuição das instituições que possuem a palavra Casa em seu nome conforme a região 
do Brasil.

 
Fonte: Construído a partir de informações retiradas do GMB, IBRAM/MINC, 2011. 

 

32% 
83 inst. 

4% 
10 inst. 

4% 
9 inst. 

24% 
62 inst. 

36% 
94 inst. 

Distribuição das instituições que possuem a palavra casa ou 
casarão em seu nome, de acordo com a região do Brasil. 

Região Sul Região Centro-Oeste Região Norte

Região Nordeste Região Sudeste
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 Observou-se um total de 258 instituições de guarda que possuíam em seu 

nome o termo Casa ou Casarão. As instituições foram separadas por nomenclaturas 

de: Casa-Museu, Museu-Casa, Museu Casa, Casa de Cultura, Casa da Cultura, 

Casa da (e) Memória, Casa (complemento), Museu (Complemento + Casa/Casarão), 

Casarão e outras classificações. As tabelas estão disponíveis no anexo II desta 

dissertação. 

 O registro numérico resultado da compilação das instituições museais que 

possuíam em seu nome a palavra Casa ou Casarão é expresso na tabela abaixo: 

 
 
Tabela 6 - Registro de instituições que possuem a palavra casa ou casarão em seu nome. 

Tipologia da instituição Registro de instituições 

Casa-Museu Três (3) 

Casa Museu Três (3) 

Museu Casa Quarenta e quatro (44) 

Casa de Cultura Vinte e seis (26) 

Casa da Cultura Trinta e dois (32) 

Casa da (e) Memória Trinta e seis (36) 

Casa (Complemento) Sessenta (60) 

Museu (Complemento + Casa) Trinta e dois (32) 

Casarão Quatro (4) 

Outros Dezoito (18) 

TOTAL = Duzentos e cinquenta e oito (258) 
Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO  I). 

 

 

Constatou-se um número extenso de instituições que possuíam a palavra 

Casa ou Casarão em sua nomenclatura. Considerando ser uma pesquisa de 

mestrado, com prazo reduzido para realização do estudo, não foi possível efetuar 

um trabalho de campo que analisasse in loco as instituições cadastradas no GMB 

para determinar se a classificação museal destas instituições corresponde a de 

Casa-Museu. Outro fator que inviabilizou a pesquisa de campo diz respeito à grande 

extensão geográfica do território brasileiro, à falta de recursos técnicos, financeiros e 

à disponibilidade de uma equipe de pesquisa que assessorasse este processo. As 

informações apresentadas no anexo I e II são resultantes de um processo 

embrionário de identificação das Casas-Museu brasileiras, mas que ajudam a 

comprovar que a utilização da palavra casa ou casarão no título de uma instituição 

não tem nenhuma relação com a sua classificação como uma Casa-Museu.  
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2.3. Compilação dos dados publicados no livro “Museus-Casas Históricas no 

Brasil”. 

 

Pretende-se apresentar neste subcapítulo uma compilação da pesquisa de 

mapeamento das Casas-Museu brasileiras, presente no livro recentemente lançado 

“Museus-Casas Históricas no Brasil” (CARVALHO, A., 2013). Almeja-se organizar as 

informações deste documento, de maneira a agrupar os dados e facilitar o acesso a 

estas informações, tornando-as mais visuais. Para tanto, gráficos, tabelas e figuras 

serão utilizados. A metodologia utilizada por Carvalho baseou-se no sistema de 

classificação utilizado pelo DEMHIST. Além disso, Carvalho apresentou: 

 

um panorama desta tipologia de museu em território nacional, que inclui 
sobrados, palacetes, palácios, casas simples e fazendas, reunidos 
geograficamente por regiões do país, seguindo a metodologia do IBGE. 
Dentro de cada região, os museus estão relacionados por ordem alfabética, 
com informações sobre o seu conteúdo, os endereços físico e eletrônico e 
as respectivas formas de gestão (CARVALHO, A., 2013, p. 12). 
 
 

A diferença entre os onze tipos de classificações aferidas para as Casas-

Museu pelo DEMHIST consiste na “função simbólica” (CARVALHO, A., 2013, p. 14) 

de cada instituição. Em alguns modelos de Casa-Museu, a história de vivência do 

patrono ou patronesse, o edifício e o acervo não se dissociam. Em outras, apenas o 

valor patrimonial do edifício, aliado a um evento histórico é preservado. Assim como 

existem Casas-Museu que preservam a memória do patrono, mas sem estarem 

atrelados ao edifício que abria a instituição. Na publicação Museus-Casas Históricas 

do Brasil, foram considerados apenas os “museus e memoriais que celebram a vida 

cotidiana do personagem que nasceu, viveu ou morreu na casa” (CARVALHO, A., 

2013, p. 16). 

Ana Cristina Carvalho complementou o sistema adotado pelo DEMHIST e 

sugeriu uma adequação de algumas classificações para a língua portuguesa falada 

no Brasil, como por exemplo, no lugar de “casas de beleza”  indicou-se como  “casas 

de arquitetura destacada”, além de incluir uma nova categoria para as fazendas 

históricas abertas à visitação pública, as “casas rurais” (CARVALHO, A., 2013, p. 

14). Neste sentido, verificou-se que a autora alterou o nome da classificação do 

DEMHIST de “casa clerical” para “casa de caráter religioso”. 
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Apresenta-se a seguir cinco tabelas contendo o mapeamento das Casas-

Museu brasileiras organizadas por Ana Cristina Carvalho (2013) e separadas por 

regiões do Brasil: Região Norte (tabela 7), Região Nordeste (tabela 8), Região 

Centro-Oeste (tabela 9), Região Sudeste (tabela 10) e Região Sul (tabela 11). 

 

 

Tabela 7 – Compilação dos Museus-Casa brasileiros – Região Norte. 

REGIÃO NORTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Casa de Memória Daniel Pereira de 
Mattos 

Casa de personalidade e de caráter 
religioso 

Rio Branco/AC 

Casa dos Povos da Floresta Casa de sociedade local Rio Branco/AC 

Palácio Rio Branco Casa de poder Rio Branco/AC 

Casa de Chico Mendes Casa de personalidade e de arquitetura 
destacada vernacular 

Xapuri/AC’ 

Museu Casa Eduardo Ribeiro Casa de personalidade Manaus/AM 

Museu do Seringal – Vila Paraíso Casa de sociedade local Manaus/AM 

Palácio Rio Negro Casa de poder Manaus/AM 

Casa do Patrimônio  Casa de Arquitetura destacada Belém/PA 

Palácio Lauro Sodré – Museu Histórico 
do Estado do Pará 

Casa de Poder Belém/PA 

Palácio Presidente Vargas Casa de Poder Porto Velho/RO 

Casa de Petita Brasil Casa de Sociedade Local Boa Vista/RR 

Prelazia Casa Religiosa e de Poder Boa Vista/RR 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada Natividade/TO 

Palacinho – Museu Histórico do Estado 
de Tocantins e da Fundação Cultural 

Casa de Poder e de arquitetura 
destacada 

Palmas/TO 

Palácio Araguaia Casa de Poder Palmas/TO 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, 2013). 
 
 
 

 Observa-se que a Região Norte do Brasil, que abriga os Estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, abriga apenas 15 

(quinze) instituições cadastradas como Casas-Museu. Não foi identificada nenhuma 

Casa-Museu no Estado do Amapá (CARVALHO, A., 2013, p. 25). Em análise que se 

fez com base no Guia dos Museus Brasileiros (2011), foram identificadas 9 (nove) 

instituições35. Instituições como o Museu Casa Branca, Casa Cultural Povo Kokama 

e Casa de Cultura Ivan Marrocos foram selecionadas no levantamento através do 

GMB (2011) por possuírem a palavra casa em seu título, mas não correspondem a 

modelos de Casas-Museu (CARVALHO, A., 2013). 

 

 

                                                           
35

 Neste caso não indica-se como Casa-Museu, mas instituições que possuem em seu título a palavra 
casa ou casarão. 
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Tabela 8 – Compilação dos Museus-Casa brasileiros – Região Nordeste. 

REGIÃO NORDESTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO  CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Fazendo Ilhota – Memorial Major José 
Tenório 

Casa de Personalidade Boca da Mata/AL 

Casa da Palavra Casa de Personalidade Maceió/AL 

Casa de Jorge de lima Casa de Personalidade Maceió/AL 

Museu Palácio Floriano Peixoto Casa de Poder Maceió/AL 

Casa de Marechal Deodoro Casa de Personalidade Marechal Deodoro/AL 

Casa Museu Graciliano Ramos - 
CMGR 

Casa de Personalidade Palmeira dos Índios/AL 

Casa do Poeta Jorge de Lima Casa de Personalidade União do Palmares/AL 

Fazenda Anhumas Casa Rural União dos Palmares/AL 

Parque Memorial Quilombo dos 
Palmares 

Casa de Sociedade Local União dos Palmares/AL 

Sociedade Casa Cultural Professora 
Maria Mariá 

Casa de Personalidade União dos Palmares/AL 

Fazenda Cabaceiras – Parque 
Histórico Castro Alves 

Casa Rural e de Personalidade Cabaceiras do 
Paraguaçu/BA 

Casa do Patrimônio Casa de Arquitetura Destacada Cachoeira/BA 

Casa do Patrimônio – Museu Regional  Casa de Arquitetura Destacada Cachoeira/BA 

Convento de Santo Antônio do 
Paraguaçu 

Casa de caráter religioso Cachoeira/BA 

Casa Anísio Teixeira Casa de Personalidade Caetité/BA 

Engenho Freguesia – Museu do 
Recôncavo Wanderley Pinho 

Casa Rural  Candeias/BA 

Memorial Casa de Dona Dedé Casa de Personalidade Guanambi/BA 

Casa de Cultura Jorge Amado Casa de Personalidade e de arquitetura 
destacada 

Ilhéus/BA 

Museu da Fazenda Primavera  Casa Rural Ilhéus/BA 

Casa das Irmãs Ursulinas – Museu da 
Piedade 

Casa de caráter religioso Ilhéus/BA 

Casa Verde – Museu Henrique Alves Casa de Personalidade e de sociedade 
Local 

Itabuna/BA 

Sobrado do Camuciatá – Instituto 
Museu do Nordeste Barão de 
Jeremoabo 

Casa rural e de personalidade Itapicuru/BA 

Casa da Torre – Castelo Garcia D’Ávila Casa de arquitetura destacada Mata de São João/BA 

Museu Casa de Maria Bonita Casa de personalidade e de arquitetura 
destacada vernacular 

Paulo Afonso/BA 

Casa do Patrimônio – Solar Berquó Casa de arquitetura destacada Salvador/BA 

Casa do Patrimônio – Casa dos Sete 
Candeeiros 

Casa de arquitetura destacada Salvador/BA 

Casa Museu Solar Santo Antônio Casa de Colecionador e de arquitetura 
destacada 

Salvador/BA 

Fundação Museu Carlos Costa Pinto Casa de personalidade e de 
colecionador 

Salvador/BA 

Memorial Irmã Dulce Casa de personalidade e de caráter 
religioso 

Salvador/BA 

Memorial Mãe Menininha dos Gantois Casa de personalidade e de caráter 
religioso 

Salvador/BA 

Museu Casa de Ruy Barbosa Casa de personalidade  Salvador/BA 

Museu de São Bento Casa de caráter religioso Salvador/BA 

Museu Henriqueta Catharino Casa de personalidade e de 
colecionador 

Salvador/BA 

Palácio da Aclamação Casa de 
Cerimonial e Museu 

Casa de poder Salvador/BA 

Palácio Rio Branco – Memorial dos 
Governadores 

Casa de Poder Salvador/BA 

Casa do Beato Zé Vigário Casa de personalidade e de caráter 
religioso 

Santa Brígida/BA 

Museu Casa do Beato Pedro Batista Casa de personalidade e de caráter Santa Brígida/BA 



59 
 

religioso 

Museu Indígena da Aldeia Pataxó Casa de sociedade local Santa Cruz de 
Cabrália/BA 

Memorial José Silveira Casa de personalidade Santo Amaro/BA 

Museu do Recolhimento dos Humildes Casa de caráter religioso Santo Amaro/BA 

Casa Hansen – Museu Hansen Bahia Casa de personalidade São Félix/BA 

Casa Memorial Governador Régis 
Pacheco 

Casa de personalidade Vitória da 
Conquista/BA 

Museu Comendador Ananias Arruda - 
MCAA 

Casa de personalidade Baturité/CE 

Casa de José de Alencar Casa de personalidade Fortaleza/CE 

Casa de Juvenal Galeno Casa de personalidade Fortaleza/CE 

Casarão do Horto - Museu Vivo do 
Padre Cícero 

Casa de personalidade Juazeiro do Norte/CE 

Museu Senzala Negro Liberto Casa Rural Redenção/CE 

Museu Casa Histórica de Alcântara Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada 

Alcântara/MA 

Casa do Patrimônio – Cavalo de Tróia Casa de arquitetura destacada São Luís/MA 

Morada Histórica de São Luís Casa de sociedade local São Luís/MA 

Palácio dos Leões Casa de Poder São Luís/MA 

Sítio Piranhenga Casa Rural São Luís/MA 

Solar Gomes De Souza – Museu 
Histórico e Artístico do Maranhão - 
MHAM 

Casa de sociedade local São Luís/MA 

Casa Margarida Maria Alves Casa de personalidade Alagoa Grande/PB 

Museu Casa de Pedro Américo Casa de personalidade Areia/PB 

Engenho da Várzea - Museu do Brejo 
Paraibano 

Casa Rural Areia/PB 

Museu Casa de José Américo Casa de personalidade João Pessoa/PB 

Palácio da Redenção Casa de Poder João Pessoa/PB 

Fundação Ernani Satyro - FUNES Casa de personalidade Patos/PB 

Memorial Augusto dos Anjos Casa de personalidade Sapé/PB 

Engenho Massangana Casa Rural Cabo de Santo 
Agostinho/PE 

Casa-Museu Mestre Vitalino Casa de personalidade Caruaru/PE 

Museu do Gonzagão Casa de personalidade Exu/PE 

Engenho Uruaé Casa Rural Goiana/PE 

Museu Regional de Olinda - MUREO Casa de sociedade local Olinda/PE 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada Recife/PE 

Casa do Poeta Manoel Bandeira – 
Espaço Pasárgada 

Casa de personalidade Recife/PE 

Casa-Museu Magdalena e Gilberto 
Freyre 

Casa de personalidade Recife/PE 

Memorial Dom Helder Câmara Casa de personalidade Recife/PE 

Museu da Abolição Casa Rural Recife/PE 

Palacete Estácio Coimbra – Museu do 
Estado de Pernambuco - MEPE 

Casa de sociedade local Recife/PE 

Palácio do Campo das Princesas Casa de Poder Recife/PE 

Casa-Grande do Engenho Poço 
Comprido 

Casa Rural Vicência/PE 

Casa Antônio Cabral – Museu do 
Vaqueiro 

Casa de Personalidade Alto Longá/PI 

Casarão dos Nunes – Centro Cultural 
Odilon Nunes 

Casa de Personalidade Amarante/PI 

Memorial Tertuliano Brandão Filho Casa de Personalidade Pedro II/PI 

Casa de Odilon Nunes – Museu do 
Piauí 

Casa de sociedade local Teresina/PI 

Palácio Karnak Casa de Poder Teresina/PI 

Museu Nilo Pereira Casa Rural Ceará Mirim/PI 

Solar do Ferreiro Torto Casa Rural Macaíba/RN 

Memorial Combatente Manoel Lino de 
Paiva 

Casa de Personalidade Martins/RN 

Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo Casa de Personalidade e de Natal/RN 
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colecionador 

Museu Casa Café Filho Casa de Personalidade  Natal/RN 

Museu do Homem Missioneiro Potiguar Casa de sociedade local Panamirim/RN 

Memorial Monsenhor Expedito de 
Medeiros 

Casa de Personalidade e de caráter 
religioso 

São Paulo do 
Potengi/RN 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada Aracajú/SE 

Palácio Olímpio Campos Casa de Poder Aracajú/SE 

Casa Ti Herculano Casa de personalidade e de sociedade 
local 

Laranjeiras/SE 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada São Cristóvão/SE 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil”. 
(CARVALHO, A.,  2013). 
 
 

A Região Nordeste apresenta 89 (oitenta e nove) instituições elencadas como 

Casas-Museu, segundo Ana Carvalho. Os Estados brasileiros que integram este 

espaço geográfico são: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Com base na recolha de dados a partir do GMB (2011) constatou-se uma 

quantia de 62 (sessenta e dois) museus que utilizavam o termo casa ou casarão em 

seu nome. Averiguou-se, por exemplo, uma instituição que não consta no apanhado 

recolhido por Carvalho (2013), mas que em análises preliminares mostra ser uma 

Casa-Museu: o Casarão Cultural Coronel Felinto da Cruz Neves.  

 

 

     

Figura 9 – Sala de visitas do Coronel Felinto         Figura 10 – Sala da casa do Coronel Felinto 
da Cruz Neves.          da Cruz Neves. 

Fonte: Página do Facebook
36

.         Fonte: Página do Facebook
37. 

 
 

                                                           
36

 Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Casar%C3%A3o-Coronel-Felinto-da-Cruz-
Neves/537414873024090?sk=timeline>. Acesso em: 28 jan. 2015. 
37

 Idem 36. 
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 A partir de breve pesquisa na web acerca de informações sobre esta 

instituição (vide figura 9 e 10), verificou-se características pertencentes às Casas-

Museu, como a preservação da memória do Coronel Felinto da Cruz Neves, que 

também exerceu a função de prefeito de Santana do Cariri, e de sua esposa 

Generosa Amélia da Cruz, que após a morte de seu marido se tornou a segunda 

prefeita mulher do Brasil. O Casarão construído no século XIX e inaugurado em 

1911, foi cenário da “vida social, cultural, econômica e Política de Santana do Cariri 

enquanto residência do coronel Felinto da Cruz Neves e de sua esposa” (Diário do 

Nordeste, 2007)38. 

No interior do Casarão, a riqueza dos lustres franceses mostra toda a 
ostentação que a posição econômica e política do Coronel lhe permitia. 
Com grande parte de sua arquitetura original preservada, o prédio encontra-
se hoje, em situação de deterioramento e com pouquíssima mobília que 
originalmente pertenceu aos proprietários, mas com um enorme valor de 
patrimônio agregado por todas as situações históricas e políticas que 
abarcou durante sua existência (Rumo aos Museus, 2012)

39
. 

 
 

A análise genérica desta instituição foi realizada a partir de informações 

retiradas de sites e blogs da web40. É importante salientar que sem uma pesquisa 

junto à instituição, torna-se impossível constatar ser, ou não, este local uma Casa-

Museu. Desta forma, prevalece a análise de Carvalho (2013), que não a insere nesta 

tipologia. 

 
Tabela 9 – Compilação dos Museus-Casa brasileiros – Região Centro-Oeste. 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Catetinho Casa de poder Gama/DF 

Memorial JK Casa de personalidade Brasília/DF 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada Cidade de Goiás/GO 

Museu Casa de Cora Coralina Casa de Personalidade Cidade de Goiás/GO 

Palácio Conde dos Arcos Casa de poder Cidade de Goiás/GO 

Museu Pedro Ludovico Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

Goiânia/GO 

Palácio das Esmeraldas Casa de Poder Goiânia/GO 

Museu Casa da Princesa (Casa 
Setecentista) 

Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada 

Pilar de Goiás/GO 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada Pirenópolis/GO 

Residência dos Frades Franciscanos Casa de caráter religioso Cuiabá/MT 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, A., 2013). 
 

                                                           
38

 Disponível em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/casarao-revela-parte-
da-historia-1.345240. Acesso: 16 fev 2015. 
39

 Disponível em: https://rumoaosmuseus.wordpress.com/roteiro-1-e-2-2012/. Acesso: 16 fev 2015. 
40

 Disponível em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/casarao-revela-parte-
da-historia-1.345240 e em: http://teoteqnews.blogspot.com.br/2012/09/turismo-em-santana-do-cariri-
ce.html. 
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O Centro-Oeste do Brasil é a região que alberga o menor número de Casas-

Museu identificadas: 10 (dez) instituições de guarda. Esta região compreende os 

Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda é nesta região que se 

localiza o Distrito Federal, que abriga a capital do país. Através do GMB (2011) 

também foram coletadas 10 (dez) instituições museais. Entidades culturais como o 

Museu Casa da Princesa (Casa Setecentista) (CARVALHO, A., 2013, p. 181) e o 

Museu Casa de Cora Coralina (CARVALHO, A., 2013, p.177), mapeadas por 

Carvalho, também foram apontadas no GMB (2011), mas sem indicação de 

classificação.  

 
 
Tabela 10 – Compilação dos Museus-Casa brasileiros – Região Sudeste. 

REGIÃO SUDESTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Casa de Pedra Casa de arquitetura destacada 
vernacular 

Bauneario de 
Jacareípe/ES 

Casa de Cultura Roberto Carlos Casa de personalidade Cachoeiro de 
Itapemirim/ES 

Casa dos Braga Casa de personalidade Cachoeira de 
Itapemirim/ES 

Museu Homero Massena Casa de personalidade Vila Velha/ES 

Museu Solar Monjardim Casa rural e de personalidade Vitória/ES 

Palácio Anchieta Casa de Poder Vitória/ES 

Museu Histórico de Araxá Dona Beija Casa de personalidade Araxá/MG 

Casa Da Nhá Chica Casa de personalidade Baependi/MG 

Parque Museu Casa de Marcier Casa de personalidade Barbacena/MG 

Palácio da Liberdade Casa de poder Belo Horizonte/MG 

Museu Casa de João Pinheiro e Israel 
Pinheiro 

Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

Caeté/MG 

Museu Casa Vital Brazil Casa de personalidade Campanha/MG 

Museu Casa Guimarães Rosa Casa de personalidade Cordisburgo/MG 

Casa da Chica da Silva Casa de personalidade  Diamantina/MG 

Museu Casa de Juscelino Casa de personalidade Diamantina/MG 

Fundação Museu Mariano Procópio Casa de personalidade e de 
colecionador 

Juiz de Fora/MG 

Museu Casa Alphonsus de Guimarães Casa de personalidade Mariana/MG 

Casa da Baronesa – Casa do 
Patrimônio 

Casa de arquitetura destacada Ouro Preto/MG 

Museu Casa Guignard Casa de personalidade Ouro Preto/MG 

Museu Corina Novelino Casa de caráter religioso e de 
personalidade 

Sacramento/MG 

Museu Casa Natal de Santos Dumont Casa de personalidade Santos Dumont/MG 

Museu Regional Casa dos Ottoni Casa de personalidade Serro/MG 

Casa de Memórias e Lembranças de 
Chico Xavier 

Casa de personalidade Uberaba/MG 

Museu Municipal Padre Antônio Ribeiro 
Pinto 

Casa de personalidade Urucânia/MG 

Casa Arthur Bernardes Casa de personalidade e de poder Viçosa/MG 

Casa do Cineasta Humberto Mauro Casa de personalidade Volta Grande/MG 

Fazenda Aliança Casa Rural Barra do Piraí/RJ 

Fazendo Arvoredo Casa Rural Barra do Piraí/RJ 

Fazenda da Taquara Casa Rural Barra do Piraí/RJ 

Fazenda Ponte Alta – Museu do Casa Rural Barra do Piraí/RJ 
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Escravo 

Fazenda São João da Prosperidade Casa Rural Barra do Piraí/RJ 

Casa Ateliê Carlos Scliar Casa de Personalidade Cabo Frio/RJ 

Museu Olavo Cardoso Casa de Personalidade Campos dos 
Goytacazes/RJ 

Museu Casa de Casimiro de Abreu Casa de Personalidade Casimiro de Abreu/RJ 

Museu Vivo de São Bento Casa Rural Duque de Caxias/RJ 

Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres Casa de Personalidade Itaboraí/RJ 

Museu Francisco Alves Casa de Personalidade Miguel Pereira/RJ 

Museu Antônio Parreiras Casa de Personalidade Niterói/RJ 

Museu Casa de Oliveira Vianna Casa de Personalidade Niterói/RJ 

Palácio do Ingá – Museu de História e 
Artes do Estado do Rio de Janeiro 

Casa de Poder Niterói/RJ 

Solar do Jambeiro Casa de Sociedade Local Niterói/RJ 

Fazenda Boa Esperança Casa Rural Paty do Alferes/RJ 

Casa da Ipiranga – Casa dos Sete 
Erros 

Casa de arquitetura destacada Petrópolis/RJ 

Casa de Cláudio de Souza Casa de personalidade Petrópolis/RJ 

Casa de Stefan Zweig Casa de Personalidade Petrópolis/RJ 

Museu Casa de Santos Dumont – A 
Encantada 

Casa de Personalidade e de 
arquitetura destacada 

Petrópolis/RJ 

Museu Casa do Colono Casa de Sociedade local e de 
arquitetura destacada vernacular 

Petrópolis/RJ 

Museu Imperial Casa de Poder Petrópolis/RJ 

Palácio Rio Negro – Museu Casa dos 
Presidentes da República 

Casa de Poder Petrópolis/RJ 

Complexo Cultural Fazenda 
Machadinha 

Casa Rural Quissamã/RJ 

Museu Casa Quissamã Casa Rural Quissamã/RJ 

Fazenda do Paraízo Casa Rural Rio das Flores/RJ 

Fazenda Santo Antônio Casa Rural Rio das Flores/RJ 

Fazenda União Casa Rural Rio das Flores/RJ 

Casa de Cultura Bento Costa Júnior Casa de Personalidade Rio das Ostras/RJ 

Casa Daros Casa de sociedade local Rio de Janeiro/RJ 

Casa de Cultura Laura Alvim Casa de Personalidade Rio de Janeiro/RJ 

Casa das Canoas (FECHADA) Casa de Personalidade e de 
arquitetura destacada 

Rio de Janeiro/RJ 

Casa Geyer (FECHADA) Casa de colecionador Rio de Janeiro/RJ 

Centro Cultural Paço Imperial Casa de Poder Rio de Janeiro/RJ 

Fundação Eva Klabin Casa de colecionador Rio de Janeiro/RJ 

Museu Casa de Benjamim Constant Casa de personalidade Rio de Janeiro/RJ 

Museu Casa de Rui Barbosa Casa de Personalidade Rio de Janeiro/RJ 

Museu da Chácara do Céu – Museu 
Raymundo Ottoni de Castro Maya 

Casa de personalidade, de 
colecionador e de arquitetura 
destacada 

Rio de Janeiro/RJ 

Museu da Maré Casa de sociedade local Rio de Janeiro/RJ 

Museu do Açude – Museu Raymundo 
Ottoni de Castro Maya 

Casa de personalidade, de 
colecionador e de arquitetura 
destacada 

Rio de Janeiro/RJ 

Museu do Primeiro Reinado Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

Rio de Janeiro/RJ 

Museu Villa-Lobos Casa de personalidade Rio de Janeiro/RJ 

Palácio do Catete – Museu da 
República 

Casa de poder Rio de Janeiro/RJ 

Palácio do Itamaraty Casa de poder Rio de Janeiro/RJ 

Sítio Roberto Burle Marx - SRBM Casa de personalidade Rio de Janeiro/RJ 

Solar da Imperatriz – Museu do Horto Casa de sociedade local Rio de Janeiro/RJ 

Solar Grandjean De Montigny – Museu 
Universitário 

Casa de arquitetura destacada Rio de Janeiro/RJ 

Museu Dercy Gonçalves Casa de personalidade Santa Maria 
Madalena/RJ 

Solar do Barão de Vila Flor Casa de personalidade São Fidélis/RJ 

Casa da Flor Casa de personalidade e de São Pedro da Aldeia/RJ 
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arquitetura destacada vernacular 

Sobrado Histórico José Francisco Lippi Casa de personalidade Teresópolis/RJ 

Fazenda Florença Casa Rural Valença/RJ 

Fazenda Pau D’Alho Casa Rural Valença/RJ 

Fazenda Santo Antônio do Paiol Casa Rural Valença/RJ 

Fazenda Cachoeira do Mato Dentro Casa Rural Vassouras/RJ 

Fazenda Vista Alegre Casa Rural Vassouras/RJ 

Museu Casa da Hera Casa de personalidade Vassouras/RJ 

Casa de Cultura Herman Müllher 
Carioba 

Casa de sociedade local Americana/SP 

Casarão – Museu Histórico e 
Pedagógico “Dr. João Da Silva Carrão” 

Casa Rural Americana/SP 

Fazenda Vanguarda – Museu da 
Cultura Africana e Negritude Brasileira 

Casa Rural Amparo/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Bernardino De Campos 

Casa de sociedade local Amparo/SP 

Fazenda Vargem Grande Casa Rural Areias/SP 

Fazenda Bela Vista Casa Rural Bananal/SP 

Museu Cada de Portinari Casa de personalidade Brodowski/SP 

Fazendo Mato Dentro Casa Rural Campinas/SP 

Fazenda Pau D’Álho Casa Rural Campinas/SP 

Instituto Hilda Hilst – Centro de Estudos 
Casa do Sol 

Casa de personalidade Campinas/SP 

Palácio Boa Vista -  Acervo Artístico-
Cultural do Palácios do Governo do 
Estado de São Paulo 

Casa de poder e de arquitetura 
destacada 

Campos do Jordão/SP 

Sítio do Padre Inácio Casa de arquitetura destacada Cotia/SP 

Sítio do Mandu – Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada Cotia/SP 

Museu Frei Galvão – Arquivo Memória 
de Guaratinguetá 

Casa de personalidade Guaratinguetá/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Conselheiro Rodrigues Alves 

Casa de personalidade Guaratinguetá/SP 

Museu Histórico Cultural de Holambra Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada vernacular 

Holambra/SP 

Museu Casarão Pau Preto Casa Rural Indaiatuba/SP 

Casa Menotti Del Picchia Casa de personalidade  Itapira/SP 

Fazenda Vila Rica Casa Rural Itatiba/SP 

Chácara do Rosário Casa Rural Itu/SP 

Fazenda Capoava Casa Rural Itu/SP 

Museu Republicano Convenção de Itu Casa de sociedade local e de evento 
histórico 

Itu/SP 

Fazenda Mandaguahy Casa Rural Jaú/SP 

Solar do Barão –Museu Histórico e 
Cultural de Jundiaí 

Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

Jundiaí/SP 

Fazenda Quilombo Casa Rural Limeira/SP 

Fazenda Santa Gertrudes Casa Rural Santa Gertrudes/SP 

Museu Barão de Mauá e Centro de 
Referência Histórica 

Casa Rural e de arquitetura 
destacada 

Mauá/SP 

Museu Histórico Professora Guiomar 
Pinheiro Franco 

Cada de sociedade local Mogi das Cruzes/SP 

Fazenda São José do Buquira – Sítio 
do Pica-Pau Amarelo 

Casa Rural e de personalidade Monteiro Lobato/SP 

Palácio 10 de Julho Casa de poder e de arquitetura 
destacada 

Pindamonhangaba/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Prudente de Moraes 

Casa de personalidade Piracicaba/SP 

Museu Professora Jair de Araujo Lopes 
– Centro Cultural Martha Watts 

Casa de personalidade Piracicaba/SP 

Museu Histórico e Pedagógico Casa da 
Anhanguera 

Casa de arquitetura destacada Santana do Parnaíba/SP 

Museu do Catelinho Casa de sociedade local Santo André/SP 

Casa do Pinhal Casa Rural São Carlos/SP 

Fazenda Pau D’Álho Casa Rural São José do Barreiro/SP 
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Casa da Cultural Euclides da Cunha Casa de personalidade São José do Rio 
Pardo/SP 

Casa das Rosas – Espaço Haroldo de 
Campos de Poesia e Literatura 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa de Pedra Casa de arquitetura destacada 
vernacular 

São Paulo/SP 

Casa do Bandeirante – Museu da 
Cidade de São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa do Grito – Museu da Cidade de 
São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa do Patrimônio Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa do Sertanista – Museu da Cidade 
de São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa do Sítio da Ressaca – Museu da 
Cidade de São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa do Tatuapé – Museu da Cidade 
de São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Casa Guilherme de Almeida Casa de personalidade São Paulo/SP 

Casa Modernista - Museu da Cidade de 
São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Fundação Cultural Ema Gordon Klabin Casa de Colecionador São Paulo/SP 

Fundação Maria Luisa e Oscar 
Americano 

Casa de Colecionador e de 
arquitetura destacada 

São Paulo/SP 

Hospedaria do Imigrante – Museu da 
Imigração do Estado de São Paulo 

Casa de Sociedade Local São Paulo/SP 

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi – Cada 
de Vidro 

Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

São Paulo/SP 

Museu da Casa Brasileira - MCB Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

São Paulo/SP 

Museu Lasar Segall Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

São Paulo/SP 

Palácio dos Bandeirantes – Acervo 
Artístico-Cultural dos Palácios do 
Governo do Estado de São Paulo 

Casa de poder São Paulo/SP 

Palácio dos Campos Elíseos Casa de poder e de arquitetura 
destacada 

São Paulo/SP 

Sítio Morrinhos – Museu da Cidade de 
São Paulo 

Casa de arquitetura destacada São Paulo/SP 

Solar da Marquesa de Santos – Museu 
da Cidade de São Paulo 

Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

São Paulo/SP 

Sítio Santo Antônio Casa Rural São Roque/SP 

Casa de Cultura Marcelo Grassmann Casa de personalidade São Simão/SP 

Casa Aluísio de Almeida – Instituto 
Histórico, Geográfico e Genealógico de 
Sorocaba - IHGGS 

Casa de personalidade Sorocaba/SP 

Casarão Brigadeiro Tobias – Centro 
Nacional de Estudos do Tropeirismo 

Casa de personalidade e de 
arquitetura destacada 

Sorocaba/SP 

Casa do Padre Donizetti Casa de personalidade Tambaú/SP 

Museu da Imigração Italiana Casa de sociedade local Taubaté/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato 

Casa de personalidade Taubaté/SP 

Solar Luiz de Souza Leão Casa de personalidade Tupã/SP 

Museu Caiçara Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada vernacular 

Ubatuba/SP 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, A., 2013). 
 
 

A Região Sudeste apresenta um número expressivo de instituições 

consideradas como Casas-Museu. Verificou-se a quantia de 149 (cento e quarenta e 

nove) entidades culturais classificadas (CARVALHO, A., 2013). Compreende os 
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Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Esta região é 

caracterizada por sua diversidade e florescência cultural, abrigando alguns dos 

principais Museus Brasileiros. Com base no GMB (2011) foram reconhecidas 94 

instituições de guarda como possíveis Casas-Museu. 

O campo que cerca a temática da classificação das entidades museais como 

Casas-Museu é extremamente instável. Como já foi explanado neste trabalho, o 

DEMHIST ratifica algumas classificações como aplicáveis às Casas-Museu (vide 

tabela 2). Sendo assim, diversos museus conseguem incluir-se dentro destas 

características, caso se considerem como Casas-Museu. Entretanto, essa amplitude 

de categorizações para uma mesma tipologia gera dúvidas quanto a entidade ser ou 

não ser realmente uma Casas-Museu.  Durante esta pesquisa, inúmeras vezes nos 

perguntamos se determinada instituição de guarda seria legitimamente uma Casa-

Museu, ou se estaria mais bem classificada caso a incluíssemos em outras 

tipologias de museu, como museu histórico, museu etnográfico, museu de artes 

visuais, entre outros. 

A este exemplo, indicamos os casos do Museu Victor Meirelles (CARVALHO, 

A., 2013, p.387) e a Casa de Cultura Euclides da Cunha (CARVALHO, A., 2013, 

309). 

Voltamos à questão inicial desta pesquisa, abordada diversas vezes dentro 

deste trabalho: O que é uma Casa-Museu? O que caracteriza uma instituição 

museal como Casa-Museu? 

O Museu Victor Meirelles (vide figura 11 e 12), localizado na cidade de 

Florianópolis/SC, foi a casa onde o artista nasceu. A instituição alocada em um 

sobrado tipicamente luso-brasileiro do final do século XVIII foi tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1950. Carvalho a classifica 

como Casa de Personalidade, indicando que: 

 

A instituição pesquisa, preserva e divulga a vida e obra do pintor e professor 
Victor Meirelles. [...] O acervo é composto, em sua maioria, por obras de sua 
autoria, de alguns de seus alunos e de professor. Além de expor essa 
coleção, realiza exposições temporárias com obras de arte moderna e 
contemporânea que também integram o acervo (CARVALHO, A., 2013, p. 
387). 
 

 

Acredita-se que Ana Carvalho classifica o Museu Victor Meirelles como uma 

Casa Museu de Personalidade por ser a residência onde o artista nasceu e por 
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abrigar suas obras, que auxiliam na preservação da memória do homenageado 

enquanto artista plástico. Ao mesmo tempo, percebe-se que dentro da instituição 

não existe qualquer menção à sua vida cotidiana. A instituição não mantém nenhum 

ambiente com características originais, que exponha a intimidade de trabalho do 

artista, ou algum cômodo que descortine fragmentos da vida de Meirelles (ou a 

reconstrução destes espaços). Expõe apenas a suas obras, sem qualquer 

argumento de intimidade ou vivência no local. Desta forma, poderíamos inserir esta 

instituição na classificação de museu de Artes Visuais, retirando a classificação de 

Casa-Museu, já que este espaço não possui um discurso expositivo que aproxime 

intimamente o público visitante do cotidiano do artista. 

 

   

Figura 11 – Museu Victor Meirelles.                    Figura 12 – Museu Victor Meirelles. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014.                    Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 
 

Nesta mesma perspectiva se tem a Casa de Cultura Euclides da Cunha, que 

foi a residência onde Euclides da Cunha morou durante a reconstrução da ponte 

metálica em São José do Rio Pardo/SP. Euclides da Cunha era um homem 

interdisciplinar, já que exercia as funções de engenheiro, militar, naturalista, 

jornalista, geólogo, hidrógrafo, historiador, sociólogo, professor, romancista, escritor, 

entre outros. A Casa de Cultura que carrega o seu nome tem como objetivo: 

 

Divulgar a vida e obra do escritor, proporcionando atividades culturais e 
disponibilizando um valioso acervo para pesquisas e estudos. A Casa conta 
com um acervo de aproximadamente quinze mil documentos [...], é um elo 
de amplo conhecimento sobre o escritor (Casa Euclidiana)

41
. 

 

                                                           
41

 Fonte retirada do site da Casa de Cultura Euclides da Cunha. Disponível em: 
<http://www.casaeuclidiana.org.br/casa.php>.  Acesso em: 17 fev 2015. 



68 
 

 

Esta entidade museal possui a seguinte organização de suas salas42: sala 1 - 

Escritório; sala 2 - Vida e Obras de Euclides da Cunha; Sala 3 - Guerra de Canudos; 

Sala 4 - Semanas Euclidianas; Sala 5 - Recepção Administrativa; Sala 1 (térreo) – 

Auditório; Sala 2 (térreo); Centro de Estudos Euclides da Cunha (Documentos, 

Biblioteca); Sala 3 (térreo) – Acervos. 

Observa-se que o Museu Victor Meireles (vide figura 12) e a Casa de Cultura 

Euclides da Cunha (vide figura 13) são modelos correspondentes de Casa-Museu, 

tendo em vista consistirem em exemplos de residências genuínas dos patronos ao 

qual homenageiam, mas que ao mesmo tempo não retratam ambientes íntimos de 

vivência. As duas entidades exaltam e preservam a memória de seus patronos 

através de exposições de suas obras. No caso de Victor Meirelles, representado por 

suas pinturas e de Euclides da Cunha, por seus livros, e maquetes de engenharia, 

dentre outros feitos. 

 

   

Figura 13 – Casa de Cultura Euclides da                 Figura 14 – Casa de Cultura Euclides da Cunha. 
Cunha.                       Fonte: http://www.casaeuclidiana.org.br/ 
Fonte: http://www.casaeuclidiana.org.br/  

 

 

Nesta perspectiva, levando em consideração que nenhuma das instituições 

preserva ambientações que remetam a uma vivência íntima dos patronos, ainda fica 

o questionamento sobre os critérios de seleção destas instituições quanto a sua 

tipologia. Acredita-se que uma casa museu deverá refletir um exemplo de existência 

                                                           
42

 Informação disponível no site da instituição (Idem nota 41). 
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cotidiana, de um ambiente íntimo vivido por algum personagem singular, pois são 

compostos, principalmente, por “narrativas de vidas” (CARVALHO, A., 2013, p. 11). 

Estes questionamentos quanto aos critérios de seleção das Casas-Museu 

suscitaram na proposta de uma nova classificação: a Casa-Museu de Memória 

Íntima, que será abordada mais claramente no ponto 2.4 deste capítulo. Entende-se 

que já existem muitas classificações para uma mesma tipologia, mas são 

classificações muito amplas e que possibilitam abarcar distintos museus que por 

vezes se enquadrariam melhor em outras tipologias.  

A tabela abaixo aponta a compilação do mapeamento das Casas-Museu 

brasileiras para a região Sul do país: 

 

 
Tabela 11 – Compilação dos Museus-Casa brasileiros – Região Sul. 

REGIÃO SUL 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO  CIDADE/ESTADO 

Casa do Pioneiro Casa de sociedade local Apucarana/PR 

Casa de Sinhara Casa de personalidade e de sociedade 
local 

Castro/PR 

Fazenda Capão Alto Casa Rural Castro/PR 

Museu Casa do Imigrante Holandês Casa de sociedade local Castro/PR 

Museu do Imigrante Alemão – Casa do 
Colono – Das Kolonistenhaus 

Cada de sociedade local Castro/PR 

Casa do Colono Italiano Eugênio Mottin Casa de sociedade local Colombo/PR 

Casa João Turin - CJT Casa de personalidade Curitiba/PR 

Memorial da Imigração Polonesa Casa de sociedade local Curitiba/PR 

Memorial de Imigração Ucraniana Casa de sociedade local Curitiba/PR 

Museu Alfredo Andersen Casa de personalidade Curitiba/PR 

Palácio São Francisco – Museu 
Paranaense 

Casa de poder Curitiba/PR 

Casa Coronel Joaquim Lacerda Casa de evento histórico e de 
arquitetura destacada 

Lapa/PR 

Casa de Memória Madre Leônida Milito Casa de personalidade Londrina/PR 

Espaço Cultural Hans Gasa Casa de personalidade Marechal Cândido 
Rondon/PR 

Antiga Fazenda São José (Da Atafona) Casa Rural Cachoeira do Sul/RS 

Castelinho do Caracol Casa de arquitetura destacada Canela/RS 

Museu Ambiência Casa de Pedra Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada vernacular 

Caxias do Sul/RS 

Museu Casa Zinani Casa de sociedade local Caxias do Sul/RS 

Fundação Érico Veríssimo – Casa e 
Museu Érico Veríssimo 

Casa de personalidade Cruz Alta/RS 

Museu Municipal Casa de Pedra Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada 

Farroupilha/RS 

Museu de Ivorá – Casa de Cultura 
Alberto Pasqualini 

Casa de personalidade Ivorá/RS 

Museu Municipal Cláudio Oscar Becker Casa de sociedade local Ivorá/RS 

Museu Dr. Carlos Barbosa Gonçalves Casa de personalidade Jaguarão/RS 

Museu Histórico Municipal Bruno Born Casa de sociedade local Lajeado/RS 

Museu de Família Alberto Hillerbrand Casa de sociedade local Nova Petrópolis/RS 

Museu Municipal Domingos Battistel Casa de sociedade local Nova Prata/RS 

Museu Rural do Imigrante Italiano Casa de sociedade local Nova Prata/RS 

Museu Comunitário Schmitt-Presser Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada 

Novo Hamburgo/RS 
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Castelo de Pedras Altas Casa de personalidade e de 
colecionador 

Pedras Altas/RS 

Memorial da Praia do Laranjal Arthur 
Augusto de Assumpção 

Casa de personalidade Pelotas/RS 

Museu Municipal Parque da Baronesa Casa de sociedade local Pelotas/RS 

Museu Histórico Helena Assumpção de 
Assumpção 

Casa de personalidade Pelotas/RS 

Palácio Piratini Casa de poder Porto Alegre/RS 

Casa de Memória Edmundo Cardoso Casa de personalidade Santa Maria/RS 

Museu Diácono João Luiz Pozzobon Casa de personalidade Santa Maria/RS 

Museu Getúlio Vargas Casa de personalidade São Borja/RS 

Casa da Feitoria Velha – Museu 
Histórico Visconde de São Leopoldo 

Casa de sociedade local São Leopoldo/RS 

Museu Casa Costa e Silva Casa de personalidade Taquari/RS 

Casa dos Açores – Museu Etnográfico Casa de sociedade local Biguaçu/RS 

Museu da Família Colonial Casa de sociedade local Blumenau/SC 

Museu Comunitário Engenho do Sertão Casa de sociedade local Bombinhas/SC 

Casa de Aldo Krieger Casa de personalidade Brusque/SC 

Museu Victor Meirelles Casa de personalidade Florianópolis/SC 

Museu Histórico de Santa Catarina Casa de Poder Florianópolis/SC 

Museu Casa do Agente Ferroviário 
Anselmo Cargnin 

Casa de sociedade local Içara/SC 

Casarão da Fazenda Domit Casa de personalidade Irineópolis/SC 

Casa Alberton Casa de sociedade local e de 
arquitetura destacada 

Itá/SC 

Casa de Memória Camaroli Casa de sociedade local Itá/SC 

Museu Casa Fritz Alt Casa de personalidade Joinville/SC 

Museu Nacional de Imigração e 
colonização 

Casa de sociedade local Joinville/SC 

Museu Malinverni Filho Casa de personalidade Lages/SC 

Casa de Anita Casa de personalidade Laguna/SC 

Museu Anita Garibaldi Casa de evento histórico Laguna/SC 

Casa do Imigrante Carl Weege Casa de personalidade, de sociedade 
local e de arquitetura destacada 

Pomerode/SC 

Museu Casa do Escultor Ervin 
Teichmann 

Casa de personalidade Pomerode/SC 

Casa da Cultura Quilombo Casa de Sociedade local Quilombo/SC 

Casa de Campo do Governador 
Hercílio Luz 

Casa de poder e de personalidade Rancho 
Queimado/SC 

Museu Histórico de São Francisco do 
Sul 

Casa de Sociedade local São Francisco do 
Sul/SC 

Casa do poeta Lindolf Bell Casa de personalidade Timbó/SC 

Museu do Imigrante Casa de sociedade local Timbó/SC 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, A., 2013). 
 
 
 
 

Os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina compõem a 

Região Sul do Brasil. Neste setor, foram cadastradas 60 (sessenta) Casas-Museu a 

partir do mapeamento de Ana Cristina Carvalho (2013). No levantamento elaborado 

a partir do GMB (2011) averiguou-se um número de 83 (oitenta e três) instituições.  

O gráfico a seguir (gráfico 2), demonstra em números como estão divididas as 

Casas-Museu brasileiras, de acordo com a região do país, utilizando o mapeamento 

realizado por Carvalho (2013):  
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Gráfico 2 - Casas-Museu no cenário brasileiro.

 
 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” (CARVALHO, A., 
2013). 
 
 

Pautando-se nesta primeira pesquisa sobre a distribuição das Casas-Museu 

no território brasileiro, partiu-se para o mapeamento das instituições que 

preservassem a memória do patrono ou patronesse e um ambiente de existência 

íntima. 

 

2.4. Casa-Museu de Memória íntima. 

 

Congruente ao que se vem discutindo nesta dissertação, a classificação das 

Casas-Museu, de maneira geral, assim como das instituições museológicas como 

um todo, é um processo longo, criterioso e de difícil consolidação. Existem diversos 

tipos de museus com acervos e características institucionais bem definidas, sendo 

encaixados facilmente em algumas classificações museais existentes, já 

anteriormente elencadas. Entretanto, alguns exemplares que fogem dos modelos 

“tradicionais” de instituições de guarda, são difíceis de enquadrar em categorias 

específicas e, sobretudo, fechadas. Um único museu poderá conter uma gama 

diversa de materiais e categorias de acervos, alternando, por exemplo, obras com 

técnicas mistas, realizadas por artistas contemporâneos, até peças de arte sacra do 

século XVI. Além disso, os conceitos amplamente discutidos sobre a nova 
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museologia, mudando a visão da comunidade e dos profissionais que trabalham 

nestas instituições sobre o ambiente de museu, faz com que as categorias 

elencadas outrora não sejam tão facilmente aplicadas para as instituições museais 

que surgem a cada dia.  

Neste sentido, o arqueólogo, historiador e museólogo francês, Hugues de 

Varine, também diretor do Conselho Internacional de Museus – ICOM, entre os anos 

de 1967 a 1974, já indicava, naquela época, novas diretrizes para as ações em 

museus, sugerindo uma museologia social. Segundo Varine: 

 

Como eu presentia em 1969, mas hoje com certezas apoiadas em provas, 
acredito que o museu, ou ao menos algumas formas de museu, algumas 
teorias museológicas e algumas práticas museológicas, sejam um 
instrumento útil e eficaz de informação, de educação, de mobilização a 
serviço do desenvolvimento local.(VARINE, 2012, p. 172). 
 
 

Sendo assim, e com o surgimento de novas classificações como os museus 

comunitários e os museus virtuais, por exemplo, que fogem dos modelos tradicionais 

de museus, instituir categorizações “puras” torna-se uma tarefa praticamente 

impossível. As classificações são aferidas de acordo com o tipo de acervo que a 

instituição salvaguarda, a sua missão, as decisões museológicas e museográficas, 

as disciplinas entre outros. Nesta perspectiva, os museus: 

Desde o século XVIII, deram início ao estabelecimento de um modelo 
institucional hegemônico, organizado a partir do entrelaçamento e 
dependência entre um edifício, as ações e técnicas e científicas de pesquisa 
(diferentes campos de conhecimento), salvaguarda (conservação, 
documentação e armazenamento) e comunicação (exposição, ação 
educativo-cultural) e o potencial do público (BRUNO, 2009, p. 18). 

 

Reiterando o que já se explanou no I capítulo desta dissertação, as Casas-

Museu podem ser enquadradas como uma subtipologia dos Museus Históricos 

(FERNÁNDEZ, 2006, p. 109), respeitando as oito classificações de museus, 

atribuídas por Alonso Fernández. Entretanto, como a classificação museal é um 

processo controverso, não se exclui a possibilidade de que algumas Casas-Museu 

possam também derivar de outros tipos de Museus.   

Retornando ao cenário brasileiro, de acordo com o manual organizado pelo 

Ministério da Cultura/IPHAN (2005), as diferentes tipologias de Museu são aferidas 

consoantes ao seu tipo de acervo. Na cartilha “Princípios Básicos da Museologia” 
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(2006), são apresentadas as classificações dos diferentes tipos de museus 

brasileiros, organizadas em 2005 pelo Ministério da Cultura/IPHAN. Conforme este 

documento, os museus estão divididos nas categorias de: 

 

ANTROPOLOGIA E ETNOGRAFIA: coleções relacionadas às diversas 
etnias, voltadas para o estudo antropológico e social das diferentes culturas. 
Ex: acervos folclóricos, artes e tradições populares, indígenas, afro-
brasileiras, do homem americano, do homem do sertão, etc. 
ARQUEOLOGIA: coleções de bens culturais portadores de valor histórico 
ou artístico, procedente de escavações, prospecções e achados 
arqueológicos. Ex: artefatos, monumentos, sambaquis. ARTES VISUAIS: 
coleções de pintura, esculturas, gravuras, desenhos, incluindo a produção 
relacionada à Arte Sacra. Nesta categoria também incluem-se as chamadas 
Artes Aplicadas, ou seja, as artes que são voltadas para a produção de 
objetos tais como: porcelana, cristais, prataria, mobiliário, tapeçaria. 
CIÊNCIAS NATURAIS E HISTÓRIA NATURAL: bens culturais relacionados 
às Ciências Biológicas (Biologia, Botânica, Genética, Zoologia, Ecologia 
etc), às Geociências (Geologia, Mineralogia etc) e à Oceanografia.  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA: bens culturais que ilustram acontecimentos ou 
períodos da História. IMAGEM E SOM: documentos sonoros, videográficos, 
filmográficos e fotográficos. VIRTUAL: bens culturais que se apresentam 
mediados pela tecnologia de interação ciberné- tica (internet). (COSTA, 
2006). 
 
 

Entende-se que o mapeamento das Casas-Museu como um todo é um 

processo lento, principalmente no que tange a sua classificação, já que se considera 

neste trabalho que Casa-Museu corresponde aos locais de guarda que outrora 

abrigaram a memória de um personagem, de uma família ou de um grupo social. 

Também se incluem nesta tipologia museal os ambientes que reconstroem estas 

memórias de convívio íntimo.  

Percebendo as instituições que tem como missão homenagear um indivíduo 

importante para uma comunidade, independente de gênero, status social ou função 

profissional, decidiu-se criar uma nova categoria para as Casas-Museu: as Casas-

Museu de Memória Íntima.  

Considera-se “Casa-Museu de Memória Íntima” as Casas-Museu que tenham 

como objetivo principal a preservação da memória de um personagem de destaque 

para uma sociedade, através da manutenção de um espaço de vivência cotidiana e 

de intimidade familiar, ou a reconstrução destes locais. Admite-se também nesta 

categoria os locais que abrigam gerações da mesma família, prestigiando o legado 

dos seus primeiros habitantes. Nesta categoria a expografia necessita estar 

alicerçada em objetos cotidianos e de cunho pessoal, que auxiliem na reconstrução 

das memórias do personagem que ali se homenageia (patrono ou patronesse). As 
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reconstruções devem estar baseadas em documentos, fotografias, diários, relatos e 

todo material disponível que auxilie na reconstituição fiel à época em que o patrono, 

ou patronesse, habitava o lugar. 

António Ponte caracteriza em Portugal unidades similares como “Casa-Museu 

Original, ao qual descreve: 

É uma unidade museológica localizada num edifício onde residiu, por um 
determinado período de tempo, mais ou menos longo, a personalidade que 
se pretende homenagear, preservando, o mais fielmente possível, não só o 
seu aspecto arquitectónico original, mas a decoração dos espaços, onde os 
objectos devem ser conservados, sem prejuízo da sua conservação, nos 
locais onde foram deixados pelo patrono, documentando assim uma forma 
de vida, uma personalidade, um certo gosto, permitindo um contacto directo 
entre o visitante, a figura que habitou este lugar e as colecções que o 
integram (PONTE, 2007, p. 125). 
 

O raciocínio de António Ponte é respeitado na criação desta nova categoria, 

entretanto, observa-se que o termo “original”, utilizado por Ponte, suscita a 

discussões sobre autenticidade que vão além da classificação. Além disso, a 

categoria elencada pelo autor não abriga às instituições que reconstroem ambientes 

de memória cotidiana de um indivíduo e que muitas vezes estão pautadas em 

decisões curatoriais.  

A categoria de “Casa-Museu de Memória íntima” ou “Museu-Casa de 

Memória Íntima” é relevante por abrigar diversas instituições que, por mais distintas 

que possam ser, possuem os mesmos objetivos: a preservação da memória de uma 

pessoa. Neste sentido, podem-se indicar inúmeros locais que possuem esta 

característica, sendo proveitoso porque pode ser aplicada a instituições do mundo 

todo, não estando atrelado às características dos museus brasileiros. Para 

exemplificar, incluímos na categoria de “Casa-Museu de Memória íntima” o já citado 

Museu Casa de Rui Barbosa (RJ), a Casa Museu Fernando de Castro (Portugal), o 

Museu Casa de Cora Coralina (GO), a Casa de Anne Frank (Amsterdã), dentre 

diversas outras instituições museais que possuam como característica a 

preservação de uma memória pessoal. 

  

2.5. Mapeamento das Casas-Museu Brasileiras utilizando o critério 

“salvaguarda da memória de um (a) personagem ou família”: “Casa-Museu de 

memória íntima”. 
 

 



75 
 

Para este mapeamento selecionaram-se apenas Casas-Museu que surgiram 

em decorrência de uma homenagem a partir da preservação da memória de uma 

pessoa específica e/ou uma família em destaque para uma comunidade. A base 

para seleção foi a análise das descrições das Casas-Museus selecionadas por Ana 

Cristina Carvalho (2013) em seu mapeamento. Além disso, realizou-se pesquisa em 

web sites, a partir do nome da instituição museal, para entender melhor a missão 

destes locais. Deixa-se claro que o método ideal para esta seleção seria visitar e 

entrevistar estas Casas-Museu, mas em virtude da distância territorial e do tempo de 

pesquisa para uma dissertação de mestrado, se fez este primeiro levantamento a 

partir das bases citadas. 

Optou-se por em um primeiro momento selecionar as instituições que 

preservam mais do que acervos e prédios históricos, mas locais que valorizam as 

memórias e histórias de vidas dos homenageados (as) que ali viveram e que se 

tornaram parte da constituição da sociedade que se inserem, independente da 

classificação internacional elencada pelo DEMHIST. 

Este trabalho não possui a intenção de desclassificar instituições já 

categorizadas pelo DEMHIST, levando em consideração a seriedade do processo de 

categorização mundial43. Entretanto, salienta-se que algumas Casas-Museu, ainda 

que sejam enquadradas em uma mesma classificação pelo DEMHIST (2007), 

poderão, ou não, entrar neste novo mapeamento de “Casa-Museu de Memória 

Íntima”. A este exemplo, observam-se duas instituições classificadas por Ana 

Cristina Carvalho como “Casa de Sociedade Local”: a Casa de Petita Brasil 

(CARVALHO, A., 2013, p.69) e o Museu Municipal Parque da Baronesa 

(CARVALHO, A., 2013, p.375). Seguindo os critérios adotados, apenas uma 

instituição poderia ser classificada como Casa-Museu de Memória íntima: a Casa de 

Petita Brasil. Apenas a Casa de Petita Brasil preserva a memória de uma única 

família, que foi transmitida e preservada através das gerações. Os objetos expostos 

respeitam a organização original da época dos primeiros habitantes, ao mesmo 

tempo em que revelam a passagem do tempo e as marcas da vivência. Ainda que a 

configuração do ambiente tenha sido alterada em alguns aspectos, esta Casa-

                                                           
43

 Apresentada em 2007, por Rosana Pavoni, durante a Conferência Anual do DEMHIST em Viena, 
na Áustria. Disponível eml: < 
http://www.museumartconsulting.com/Rosanna_Pavoni_HouseMuseums.pdf>. Acesso em: 18 abr 
2014. 
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Museu expõe os modos de vivência íntima daquela família, assim como as 

alterações causadas pelas gerações que ali habitaram e habitam.  

Casa de Petita Brasil: Localizada na cidade de Boa Vista/RR, esta 

residência em estilo neoclássico foi construída em 1882, “por uma das primeiras 

famílias que chegaram à região” (CARVALHO, A., 2013, p. 69). Foi a moradia de 

Bento Ferreira Marques Brasil, que atualmente é preservada por sua neta, a artista 

plástica Petita Brasil. Considera-se uma Casa-Museu de Memória, tendo em vista a 

preservação das reminiscências de uma das primeiras famílias Roraimenses. Além 

disso, a Casa “cuja decoração do século XIX, mantém-se com o mobiliário original” 

(CARVALHO, A., 2013, p. 69).  

 

 
Figura 15 – Casa de Petita Brasil.            Figura 16 – Casa de Petita Brasil.  
Fonte figuras 15 e 16: http://www.portalamazonia.com.br/cultura/turismo/boa-vista-122-anos-de-
historia/ - Foto: Raimundo Lima. 
 

Ao contrário da Casa de Petita Brasil, o Museu Municipal Parque da 

Baronesa, expõe os modos de vida de uma comunidade em uma determinada 

época. Os objetos e o arranjo do cenário expositivo são fruto de doações de várias 

famílias da cidade de Pelotas/RS, não prestigiando a memória de uma única 

personalidade ou família específica. Deste modo, pode se manter na classificação 

de “Casa de Sociedade Local” ou poderia ser categorizado como um Museu 

Etnográfico. 

 

Museu Municipal Parque da Baronesa: Em 1978 o edifício foi doado à 

cidade de Pelotas/RS, através de um convênio firmado com a prefeitura local, pela 
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família Antunes Maciel. Recebeu reformas orientadas pelo artista plástico Adail 

Bento Costa e a sua inauguração ocorreu em 1982. Apresenta em seu acervo peças 

da coleção da família Antunes Maciel, de Adail Bento Costa e da Sra. Antonia 

Sampaio. Além disso, expõe objetos e peças obtidas a partir de doações oriundas 

da comunidade. A exposição “representa os costumes e o modo de viver da 

aristocracia do século XIX” (CARVALHO, 2013, p.375), não retratando, portanto, as 

memórias de um único indivíduo ou família.  

 

   
Figura 17 – Interior do Museu Municipal  Figura 18 – Interior do Museu Municipal 
Parque da Baronesa.    Parque da Baronesa. 
Fonte figuras 17 e 18: http://www.museudabaronesa.com.br/. 
 
 
 

Seguindo o objetivo desta unidade apresenta-se a seguir o mapeamento das 

“Casas-Museu de Memória Íntima”, separadas por região e não excluindo a 

classificação indicada por Ana Cristina Carvalho. Foi computado um total de 150 

(cento e cinquenta) Casas-Museu que possuem como principal característica a 

preservação da memória de seu patrono, patronesse, ou de uma família específica, 

através da manutenção de um espaço de vivência íntima. 

 A Região Norte é responsável por situar 4 (quatro) instituições com esta 

característica, assim como a Região Nordeste abriga 46 (quarenta e seis), a Região 

Centro-Oeste 4 (quatro), a Região Sudeste 71 (setenta e uma) e a Região Sul 25 

(vinte e cinco) destes espaços de memória. 
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Tabela 12 – Compilação dos Museus-Casa com caráter “Casa-Museu de Memória íntima” - Região 
Norte.  

REGIÃO NORTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Casa de Memória Daniel Pereira 
de Mattos 

Casa de personalidade, de caráter religioso e 
de memória íntima 

Rio Branco/AC 

Casa de Xico Mendes Casa de personalidade , de arquitetura 
destacada vernacular  e de memória íntima 

Xapuri/AC 

Museu Casa Eduardo Ribeiro Casa de personalidade e de memória íntima Manaus/AM 

Casa de Petita Brasil Casa de Sociedade Local e de memória íntima Boa Vista/RR 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, A., 2013). 
 
 
Tabela 13 – Compilação dos Museus-Casa com caráter “Casa-Museu de Memória íntima” – Região 
Nordeste.  

REGIÃO NORDESTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO  CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Fazendo Ilhota – Memorial 
Major José Tenório 

Casa de Personalidade e de memória íntima Boca da Mata/AL 

Casa da Palavra Casa de Personalidade e de memória íntima Maceió/AL 

Casa de Jorge de lima Casa de Personalidade e de memória íntima Maceió/AL 

Casa de Marechal Deodoro Casa de Personalidade e de memória íntima Marechal Deodoro/AL 

Casa Museu Graciliano Ramos 
– CMGR 

Casa de Personalidade e de memória íntima Palmeira dos Índios/AL 

Casa do Poeta Jorge de Lima Casa de Personalidade e de memória íntima União do Palmares/AL 

Sociedade Casa Cultural 
Professora Maria Mariá 

Casa de Personalidade e de memória íntima União dos Palmares/AL 

Fazenda Cabaceiras – Parque 
Histórico Castro Alves 

Casa Rural e de Personalidade e de 
memória íntima 

Cabaceiras do 
Paraguaçu/BA 

Casa Anísio Teixeira Casa de Personalidade e de memória íntima Caetité/BA 

Memorial Casa de Dona Dedé Casa de Personalidade e de memória íntima Guanambi/BA 

Casa de Cultura Jorge Amado Casa de Personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Ilhéus/BA 

Casa das Irmãs Ursulinas – 
Museu da Piedade 

Casa de caráter religioso e de memória 
íntima 

Ilhéus/BA 

Casa Verde – Museu Henrique 
Alves 

Casa de Personalidade, de sociedade Local 
e de memória íntima 

Itabuna/BA 

Sobrado do Camuciatá – 
Instituto Museu do Nordeste 
Barão de Jeremoabo 

Casa rural e de personalidade e de memória 
íntima 

Itapicuru/BA 

Museu Casa de Maria Bonita Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada vernacular e de memória íntima  

Paulo Afonso/BA 

Fundação Museu Carlos Costa 
Pinto 

Casa de personalidade, de colecionador e 
de memória íntima 

Salvador/BA 

Memorial Irmã Dulce Casa de personalidade, de caráter religioso 
e de memória íntima 

Salvador/BA 

Memorial Mãe Menininha dos 
Gantois 

Casa de personalidade, de caráter religioso 
e de memória íntima 

Salvador/BA 

Museu Casa de Ruy Barbosa Casa de personalidade e de memória íntima Salvador/BA 

Museu Henriqueta Catharino Casa de personalidade, de colecionador e 
de memória íntima 

Salvador/BA 

Casa do Beato Zé Vigário Casa de personalidade, de caráter religioso 
e de memória íntima 

Santa Brígida/BA 

Museu Casa do Beato Pedro 
Batista 

Casa de personalidade, de caráter religioso 
e de memória íntima 

Santa Brígida/BA 

Memorial José Silveira Casa de personalidade e de memória íntima Santo Amaro/BA 

Casa Hansen – Museu Hansen 
Bahia 

Casa de personalidade e de memória íntima São Félix/BA 

Museu Comendador Ananias 
Arruda - MCAA 

Casa de personalidade e de memória íntima Baturité/CE 
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Casa de José de Alencar Casa de personalidade e de memória íntima Fortaleza/CE 

Casa de Juvenal Galeno Casa de personalidade e de memória íntima Fortaleza/CE 

Casarão do Horto - Museu Vivo 
do Padre Cícero 

Casa de personalidade e de memória íntima Juazeiro do Norte/CE 

Casa Margarida Maria Alves Casa de personalidade e de memória íntima Alagoa Grande/PB 

Museu Casa de Pedro Américo Casa de personalidade e de memória íntima Areia/PB 

Museu Casa de José Américo Casa de personalidade e de memória íntima João Pessoa/PB 

Fundação Ernani Satyro - 
FUNES 

Casa de personalidade e de memória íntima Patos/PB 

Memorial Augusto dos Anjos Casa de personalidade e de memória íntima Sapé/PB 

Engenho Massangana Casa Rural e de memória íntima Cabo de Santo 
Agostinho/PE 

Casa-Museu Mestre Vitalino Casa de personalidade e de memória íntima Caruaru/PE 

Museu do Gonzagão Casa de personalidade e de memória íntima Exu/PE 

Casa do Poeta Manoel Bandeira 
– Espaço Pasárgada 

Casa de personalidade e de memória íntima Recife/PE 

Casa-Museu Magdalena e 
Gilberto Freyre 

Casa de personalidade e de memória íntima Recife/PE 

Memorial Dom Helder Câmara Casa de personalidade e de memória íntima Recife/PE 

Casa Antônio Cabral – Museu 
do Vaqueiro 

Casa de Personalidade e de memória íntima Alto Longá/PI 

Casarão dos Nunes – Centro 
Cultural Odilon Nunes 

Casa de Personalidade e de memória íntima Amarante/PI 

Memorial Tertuliano Brandão 
Filho 

Casa de Personalidade e de memória íntima Pedro II/PI 

Memorial Combatente Manoel 
Lino de Paiva 

Casa de Personalidade e de memória íntima Martins/RN 

Ludovicus – Instituto Câmara 
Cascudo 

Casa de Personalidade e de colecionador e 
de memória íntima 

Natal/RN 

Museu Casa Café Filho Casa de Personalidade e de memória íntima Natal/RN 

Memorial Monsenhor Expedito 
de Medeiros 

Casa de Personalidade, de caráter religioso 
e de memória íntima 

São Paulo do Potengi/RN 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, 2013). 
 
 
Tabela 14 – Compilação dos Museus-Casa com caráter “Casa-Museu de Memória íntima” – Região 
Centro-Oeste.  

REGIÃO CENTRO-OESTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Catetinho Casa de poder e de memória íntima Gama/DF 

Memorial JK Casa de personalidade e de memória íntima Brasília/DF 

Museu Casa de Cora Coralina Casa de Personalidade e de memória íntima Cidade de Goiás/GO 

Museu Pedro Ludovico Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Goiânia/GO 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, A., 2013). 
 
 
Tabela 15 – Compilação dos Museus-Casa com caráter “Casa-Museu de Memória íntima” – Região 
Sudeste.  

REGIÃO SUDESTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIDADE/ESTADO 

Casa de Pedra Casa de arquitetura destacada vernacular e 
de memória íntima 

Bauneario de 
Jacareípe/ES 

Casa de Cultura Roberto Carlos Casa de personalidade e de memória íntima Cachoeiro de 
Itapemirim/ES 

Casa dos Braga Casa de personalidade e de memória íntima Cachoeira de 
Itapemirim/ES 

Museu Homero Massena Casa de personalidade e de memória íntima Vila Velha/ES 

Museu Histórico de Araxá Dona Casa de personalidade e de memória íntima Araxá/MG 
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Beija 

Casa Da Nhá Chica Casa de personalidade e de memória íntima Baependi/MG 

Parque Museu Casa de Marcier Casa de personalidade e de memória íntima Barbacena/MG 

Museu Casa Vital Brazil Casa de personalidade e de memória íntima Campanha/MG 

Museu Casa Guimarães Rosa Casa de personalidade e de memória íntima Cordisburgo/MG 

Casa da Chica da Silva Casa de personalidade e de memória íntima Diamantina/MG 

Museu Casa de Juscelino Casa de personalidade e de memória íntima Diamantina/MG 

Museu Casa Alphonsus de 
Guimarães 

Casa de personalidade e de memória íntima Mariana/MG 

Museu Casa Guignard Casa de personalidade e de memória íntima Ouro Preto/MG 

Museu Corina Novelino Casa de caráter religioso, de personalidade 
e de memória íntima 

Sacramento/MG 

Museu Casa Natal de Santos 
Dumont 

Casa de personalidade e de memória íntima Santos Dumont/MG 

Museu Regional Casa dos 
Ottoni 

Casa de personalidade e de memória íntima Serro/MG 

Casa de Memórias e 
Lembranças de Chico Xavier 

Casa de personalidade e de memória íntima Uberaba/MG 

Museu Municipal Padre Antônio 
Ribeiro Pinto 

Casa de personalidade e de memória íntima Urucânia/MG 

Casa Arthur Bernardes Casa de personalidade, de poder e de 
memória íntima 

Viçosa/MG 

Casa do Cineasta Humberto 
Mauro 

Casa de personalidade e de memória íntima Volta Grande/MG 

Casa Ateliê Carlos Scliar Casa de Personalidade e de memória íntima Cabo Frio/RJ 

Museu Olavo Cardoso Casa de Personalidade e de memória íntima Campos dos 
Goytacazes/RJ 

Museu Casa de Casimiro de 
Abreu 

Casa de Personalidade e de memória íntima Casimiro de Abreu/RJ 

Casa de Cultura Heloísa Alberto 
Torres 

Casa de Personalidade e de memória íntima Itaboraí/RJ 

Museu Francisco Alves Casa de Personalidade e de memória íntima Miguel Pereira/RJ 

Museu Antônio Parreiras Casa de Personalidade e de memória íntima Niterói/RJ 

Museu Casa de Oliveira Vianna Casa de Personalidade e de memória íntima Niterói/RJ 

Casa de Cláudio de Souza Casa de personalidade e de memória íntima Petrópolis/RJ 

Casa de Stefan Zweig Casa de Personalidade e de memória íntima Petrópolis/RJ 

Museu Casa de Santos Dumont 
– A Encantada 

Casa de Personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Petrópolis/RJ 

Museu Casa do Colono Casa de Sociedade local, de arquitetura 
destacada vernacular e de memória íntima 

Petrópolis/RJ 

Museu Imperial Casa de Poder e de memória íntima Petrópolis/RJ 

Casa de Cultura Bento Costa 
Júnior 

Casa de Personalidade e de memória íntima Rio das Ostras/RJ 

Casa de Cultura Laura Alvim Casa de Personalidade e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Casa das Canoas  Casa de Personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Rio de Janeiro/RJ 

Casa Geyer  Casa de colecionador e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Fundação Eva Klabin Casa de colecionador e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Museu Casa de Benjamim 
Constant 

Casa de personalidade e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Museu Casa de Rui Barbosa Casa de Personalidade e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Museu da Chácara do Céu – 
Museu Raymundo Ottoni de 
Castro Maya 

Casa de personalidade, de colecionador, de 
arquitetura destacada e de memória íntima 

Rio de Janeiro/RJ 

Museu do Açude – Museu 
Raymundo Ottoni de Castro 
Maya 

Casa de personalidade, de colecionador, de 
arquitetura destacada e de memória íntima 

Rio de Janeiro/RJ 

Museu do Primeiro Reinado Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Rio de Janeiro/RJ 

Museu Villa-Lobos Casa de personalidade e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Sítio Roberto Burle Marx - 
SRBM 

Casa de personalidade e de memória íntima Rio de Janeiro/RJ 

Museu Dercy Gonçalves Casa de personalidade e de memória íntima Santa Maria 
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Madalena/RJ 

Casa da Flor Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada vernacular e de memória íntima 

São Pedro da Aldeia/RJ 

Sobrado Histórico José 
Francisco Lippi 

Casa de personalidade e de memória íntima Teresópolis/RJ 

Fazenda Vista Alegre Casa Rural e de memória íntima Vassouras/RJ 

Museu Casa da Hera Casa de personalidade e de memória íntima Vassouras/RJ 

Casa de Cultura Herman 
Müllher Carioba 

Casa de sociedade local e de memória 
íntima 

Americana/SP 

Museu Cada de Portinari Casa de personalidade e de memória íntima Brodowski/SP 

Instituto Hilda Hilst – Centro de 
Estudos Casa do Sol 

Casa de personalidade e de memória íntima Campinas/SP 

Museu Frei Galvão – Arquivo 
Memória de Guaratinguetá 

Casa de personalidade e de memória íntima Guaratinguetá/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Conselheiro Rodrigues Alves 

Casa de personalidade e de memória íntima Guaratinguetá/SP 

Casa Menotti Del Picchia Casa de personalidade  e de memória íntima Itapira/SP 

Fazenda Mandaguahy Casa Rural e de memória íntima Jaú/SP 

Solar do Barão –Museu 
Histórico e Cultural de Jundiaí 

Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Jundiaí/SP 

Fazenda São José do Buquira – 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 

Casa Rural, de personalidade e de memória 
íntima 

Monteiro Lobato/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Prudente de Moraes 

Casa de personalidade e de memória íntima Piracicaba/SP 

Museu Professora Jair de 
Araujo Lopes – Centro Cultural 
Martha Watts 

Casa de personalidade e de memória íntima Piracicaba/SP 

Casa da Cultural Euclides da 
Cunha 

Casa de personalidade e de memória íntima São José do Rio 
Pardo/SP 

Casa Guilherme de Almeida Casa de personalidade e de memória íntima São Paulo/SP 

Fundação Cultural Ema Gordon 
Klabin 

Casa de Colecionador e de memória íntima São Paulo/SP 

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi – 
Cada de Vidro 

Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

São Paulo/SP 

Museu Lasar Segall Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

São Paulo/SP 

Solar da Marquesa de Santos – 
Museu da Cidade de São Paulo 

Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

São Paulo/SP 

Casa de Cultura Marcelo 
Grassmann 

Casa de personalidade e de memória íntima São Simão/SP 

Casa Aluísio de Almeida – 
Instituto Histórico, Geográfico e 
Genealógico de Sorocaba – 
IHGGS 

Casa de personalidade e de memória íntima Sorocaba/SP 

Casarão Brigadeiro Tobias – 
Centro Nacional de Estudos do 
Tropeirismo 

Casa de personalidade, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Sorocaba/SP 

Casa do Padre Donizetti Casa de personalidade e de memória íntima Tambaú/SP 

Museu Histórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato 

Casa de personalidade e de memória íntima Taubaté/SP 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, 2013). 

 

Tabela 16 – Compilação dos Museus-Casa com caráter “Casa-Museu de Memória íntima” – Região 
Sul 

REGIÃO SUL 

NOME DA INSTITUIÇÃO CLASSIFICAÇÃO  CIDADE/ESTADO 

Casa do Pioneiro Casa de sociedade local e de memória 
íntima 

Apucarana/PR 

Casa João Turin - CJT Casa de personalidade e de memória íntima Curitiba/PR 

Museu Alfredo Andersen Casa de personalidade e de memória íntima Curitiba/PR 
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Casa de Memória Madre 
Leônida Milito 

Casa de personalidade e de memória íntima Londrina/PR 

Espaço Cultural Hans Gasa Casa de personalidade e de memória íntima Marechal Cândido 
Rondon/PR 

Fundação Érico Veríssimo – 
Casa e Museu Érico Veríssimo 

Casa de personalidade e de memória íntima Cruz Alta/RS 

Museu de Ivorá – Casa de 
Cultura Alberto Pasqualini 

Casa de personalidade e de memória íntima Ivorá/RS 

Museu Dr. Carlos Barbosa 
Gonçalves 

Casa de personalidade e de memória íntima Jaguarão/RS 

Museu Comunitário Schmitt-
Presser 

Casa de sociedade local, de arquitetura 
destacada e de memória íntima 

Novo Hamburgo/RS 

Castelo de Pedras Altas Casa de personalidade, de colecionador e 
de memória íntima 

Pedras Altas/RS 

Memorial da Praia do Laranjal 
Arthur Augusto de Assumpção 

Casa de personalidade e de memória íntima Pelotas/RS 

Museu Histórico Helena 
Assumpção de Assumpção 

Casa de personalidade e de memória íntima Pelotas/RS 

Casa de Memória Edmundo 
Cardoso 

Casa de personalidade e de memória íntima Santa Maria/RS 

Museu Diácono João Luiz 
Pozzobon 

Casa de personalidade e de memória íntima Santa Maria/RS 

Museu Getúlio Vargas Casa de personalidade e de memória íntima São Borja/RS 

Museu Casa Costa e Silva Casa de personalidade e de memória íntima Taquari/RS 

Casa de Aldo Krieger Casa de personalidade e de memória íntima Brusque/SC 

Casarão da Fazenda Domit Casa de personalidade e de memória íntima Irineópolis/SC 

Museu Casa Fritz Alt Casa de personalidade e de memória íntima Joinville/SC 

Museu Malinverni Filho Casa de personalidade e de memória íntima Lages/SC 

Casa de Anita Casa de personalidade e de memória íntima Laguna/SC 

Casa do Imigrante Carl Weege Casa de personalidade, de sociedade local, 
de arquitetura destacada e de memória 
íntima 

Pomerode/SC 

Museu Casa do Escultor Ervin 
Teichmann 

Casa de personalidade e de memória íntima Pomerode/SC 

Casa de Campo do Governador 
Hercílio Luz 

Casa de poder e de personalidade e de 
memória íntima 

Rancho Queimado/SC 

Casa do poeta Lindolf Bell Casa de personalidade e de memória íntima Timbó/SC 

Fonte: Elaborado a partir dos dados presentes no livro “Museus-Casas Históricas no Brasil” 
(CARVALHO, A., 2013). 

 

A identificação das instituições que apresentam características de “Casas-

Museu de Memória Ìntima” é significativa para a definição de ações museológicas e 

museográficas que são afins para estas instituições, em suas funções e missões. 

Além disso, compreendem nichos de estudos etnográficos e biográficos de 

personalidades em destaque para uma sociedade, entidades que preservam no 

arranjo expográfico e no seu acervo vestígios da identidade destes personagens. 

Algumas informações que estão presentes nestes locais de guarda, muitas vezes 

não são encontradas em nenhum documento, tendo em vista ser um retrato de uma 

história de vida.  

A edificação, os objetos e suas marcas singulares contam histórias de uma 

personalidade que está presente em todos os cantos e ambientes da Casa-Museu. 
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Seus gostos, seus modos de viver e encarar a sociedade, suas relações pessoais e 

intimidade familiar são possíveis de serem “invadidos” pelos visitantes que procuram 

estes locais. Muito mais que um modelo de Casa-Museu, é uma instituição que 

preserva e expõe uma memória, transporta o público visitante para uma vida que 

não é a dele, mas que lhe trará uma sensação de afetividade, de proximidade, de 

intimidade com o homenageado naquele local. As Casas-Museu constroem ou 

ajudam na construção de biografias. Muitas vezes idealizadas pelos admiradores 

dos homenageados pela instituição ou até mesmo de maneira narcisista pelos 

patronos ou patronesses, que buscam a construção de um legado a partir de um 

nome (BOURDIEU, 1998). As análises sobre biografia, história de vida e identidade 

pessoal transcendem o objetivo desta dissertação, mas são extremamente 

necessárias para quem estuda estes espaços de maneira individual. 

O mapeamento das Casas-Museu dentro do cenário brasileiro, também é 

fundamental para que questões que permeiam a área da conservação dos bens 

culturais sejam mais amplamente debatidas, tendo em vista a dificuldade de se 

instituir planos de conservação preventiva e ações que auxiliem na manutenção 

destes espaços. Aspectos ligados à conservação das Casas-Museu, assim como 

outros pontos relevantes ligados à área da museologia serão explanados no capítulo 

a seguir.  
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CAPÍTULO III - CLASSIFICAR PARA CONSERVAR.  

 

Este último capítulo problematiza questões que permeiam a área da 

conservação nas Casas-Museu, assim como discute aspectos relacionados às 

decisões museológicas e museográficas dentro destes espaços. Debateu-se nos 

capítulos anteriores sobre a importância da identificação e classificação mais 

específica das Casas-Museu, criando uma rede de comunicação entre as entidades 

que possuam as mesmas prioridades de ação. Neste sentido, Maria Cristina Oliveira 

Bruno discorre acerca da importância das definições, indicando que: 

 

Definir é, portanto, conviver com tensões, articular antagonismos para 
possibilitar esclarecimentos, permitir avanços em campos de conhecimento, 
ter a liberdade para fazer opções e diminuir as distâncias entre aqueles que 
sabem e ensinam e aqueles que aprendem e consomem. Definir é, também, 
determinar a extensão de um conceito, indicar o seu verdadeiro sentido e 
mapear as suas aplicações, procurando decodificar os limites e 
reciprocidades em relação aos diferentes usos. Definir implica, ainda, em 
procurar se desvencilhar das armadilhas que as traduções dos distintos 
idiomas nos colocam quando tratamos com conceitos de aplicação universal 
(BRUNO, 2008, p.17). 
 
 

O mapeamento e a categorização das Casas-Museu são necessários para 

que estas instituições possam comungar com entidades que possuam 

características semelhantes às suas, possibilitando uma troca de informações e um 

compartilhamento de questões que tangenciam estas mesmas tipologias, de forma 

ativa e funcional. Além disso, o fato de se enquadrar uma entidade museal em uma 

tipologia específica facilita a sua gestão, a aplicação de práticas educativas, 

divulgação, pesquisa, manutenção destes espaços, dentre outras ações de 

administração e preservação. Sobretudo, no que concerne a conservação, a 

caracterização é fundamental, tendo em vista a complexidade dos arranjos 

museográficos e às dificuldades de instituir práticas consolidadas de conservação e 

restauração, que seriam mais facilmente aplicadas em museus “tradicionais”. Desta 

forma, este capítulo tem por objetivo debater sobre práticas conservacionistas no 

interior das Casas-Museu. Não pretende ser um manual para utilização dentro 

destes espaços, mas enfatiza as principais diferenças e dificuldades de conservação 

entre as Casas-Museu e os museus ditos “tradicionais”. 

Para iniciar o debate, almeja-se discutir a principal dificuldade de conservação 

dentro das Casas-Museu: o engessamento do acervo atrelado à memória do patrono 
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ou patronesse. Como lidar com questões de museografia, expografia e conservação-

restauração como um todo dentro destes locais que possuem uma configuração 

expositiva praticamente fechada, com possibilidades mínimas de alterações – 

buscando manter-se “fiel” a uma memória - para atender a estas especificações? 

 

3.1. A expografia em uma Casa-Museu: desafios e novas propostas. 

 

A literatura da área da museologia é rica em textos que aprofundam o debate 

sobre técnicas museográficas, que englobam a expografia dos objetos, o 

planejamento de vitrines, a colocação de etiquetas informativas, a pesquisa e a 

educação, dentre diversas outras ações. Segundo Marília Xavier Cury, a 

museografia “abrange toda a práxis da instituição museu, compreendendo 

administração, avaliação e parte do processo curatorial (aquisição, salvaguarda 

ecomunicação)” (CURY, 2008, p.273). Desta forma, são claros os manuais que 

indicam as técnicas e os passos para um bom planejamento de ações 

museográficas, inclusive nas questões que tangenciam a exposição dos objetos. 

Entretanto, em uma Casa-Museu esta organização geralmente é anterior à criação 

da instituição, gerando um problema de gestão e administração museológica. 

Nesta perspectiva, observa-se que uma Casa-Museu pode não possuir uma 

organização expográfica aparente ou inteligível, no sentido de facilitar uma leitura 

global pelo público visitante. Este fato é constatado, levando em consideração o 

respeito que este tipo de instituição preserva pela composição original da mobília e 

objetos, disposta pelos proprietários cernes e que dão o sentido à missão da 

instituição. Além disso, verifica-se que algumas Casas-Museu não conseguem gerir 

o sistema expositivo que a casa oferece, não construindo nenhum projeto de 

sinalização informativa do espólio exposto, por exemplo.  

Questões básicas em uma exposição museal, como seleção do tema 

expositivo, triagem da coleção, separação dos objetos por tipologias, pesquisa 

curatorial, adequação do percurso expositivo, escolha do público alvo, etc, se tornam 

práticas complexas de serem aplicadas na maioria das Casas-Museu, tendo em 

vista as dificuldades de alteração do cenário expositivo.  
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No Rio de Janeiro, observa-se um exemplo de sucesso no trabalho 

museográfico e expográfico junto a Fundação Eva Klabin (FEK)44, através do 

“Projeto Respiração”. Criado em 2004, este projeto insere no ambiente da Casa-

Museu intervenções de arte contemporânea. Com curadoria de Marcio Doctors, que 

também é crítico de arte, o projeto objetiva “estabelecer outras camadas de leituras 

do acervo, que é basicamente de arte clássica e arqueológica”45.  

Aceitando as características específicas deste tipo de instituição museal, 

Doctors enfrentou a provocação de trabalhar expograficamente com um acervo 

engessado em sua constituição, ao mesmo tempo em que pretendia inserir na 

instituição, “totalmente preenchida pelo imaginário de Eva Klabin, experiências 

plásticas mais afeitas ao "cubo branco", como os dos museus de arte moderna e das 

galerias de arte”46. 

Ao mesmo tempo, existia o desafio de conciliar as intervenções artísticas que 

seriam realizadas na Casa-Museu com o acervo extremamente representativo da 

personalidade de Eva Klabin, tendo em vista que a fruição das obras de arte 

também depende do ambiente ao qual está exposto, já que: 

 

 
Um objeto frente a um observador não garante que este seja fruído de 
modo adequado. A escolha do modo e do local para a colocação de uma 
obra de arte dentro da galeria é determinante nesse processo, considerando 
que seu posicionamento interfere na comunicação, podendo acentuar ou 
depreciar seus valores estéticos ou narrativos. A força da escolha de um 
espaço para disposição de obra pode, por vezes, estabelecer tal grau de 
inter-relação que se torna impossível que objeto e espaço mantenham a 
mesma significação, quando o objeto é retirado do espaço (UZEDA, 2010, 
p. 3). 
 

 
A solução para este dilema entre a relação das obras de arte contemporâneas 

com um contexto expositivo cercado por distintos estímulos, foi justamente propor 

aos artistas convidados que explorassem as relações espaciais estabelecidas por 

                                                           
44

 A Fundação Eva Klabin, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, abriga a coleção reunida por 
Eva Klabin (1903-1991), um dos mais importantes acervos de arte clássica dos museus brasileiros. 
Possui mais de duas mil peças, entre pinturas, esculturas, mobiliário e peças de Artes Decorativas, 
que vão do Egito Antigo ao Impressionismo. A coleção está em exposição permanente e aberta ao 
público na casa-museu instalada na residência em que a colecionadora viveu por mais de 30 anos. 
Nascida do desejo da colecionadora de legar o precioso acervo reunido ao longo de toda uma vida à 
cidade do Rio de Janeiro, a Fundação foi criada em 1990, um ano antes do falecimento de sua 
idealizadora. Fonte: http://www.evaklabin.org.br/. 
45

 Texto do Curador Marcio Doctors sobre o Projeto Respiração, presente no site da Fundação Eva 
Klabin. Disponível em: <http://www.evaklabin.org.br/respiracao.aspx?sec=5>. Acesso: 06 jan 2015. 
46

 Idem 45. 
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Eva Klabin para fundamentar as suas criações, instaurando um diálogo entre as 

obras de arte contemporânea e a expografia orinal da instituição. 

 

 

Figura 19 – Ambientes internos da Fundação Eva Klabin. 
Fonte: Ilustração do livro “Viagens de Eva” (DOCTORS; LEVY, 2012, p.13) 
 

 

A decisão expográfica de Doctors alterou um contexto estagnado pela ação 

do tempo, transcendendo a memória de Eva Kablin, e inserindo-a também em uma 

história contemporânea da história da arte. Além disso, instiga o interesse do público 

visitante em retornar à instituição, tendo em vista as novas possibilidades de leitura 

do acervo da Casa-Museu. Doctor afirma que: 

Essa situação é possível, hoje, porque há uma sensibilidade nas artes 
plásticas capaz de atravessar o mundo imediato da visibilidade e 
estabelecer outras relações com o seu entorno. O objetivo é que o artista 
convidado utilize como rastilho estético a sua leitura dos espaços vazios - 
dos espaços que existem entre as coisas - e que nos permitem perceber as 
coisas. É uma proposta de trabalhar com as zonas adormecidas, silenciosas 
e de descanso, que não são imediatamente perceptíveis, mas são o que 
garantem a nossa percepção do espaço. Dessa forma o artista está criando 
novas relações espaciais no acervo da casa-museu de Eva Klabin, 
oxigenando, revitalizando e atualizando o sentido dessa coleção. Por isso: 

Respiração (DOCTORS)
47

. 

 

                                                           
47

 Idem 45. 
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Figura 20 – Projeto Respiração: Carlito Carvalhosa | Regra de Dois 
Fonte: http://www.evaklabin.org.br/respiracao_detalhes.aspx?sec=5&id=381 
 

 

As diferentes intervenções propiciam ao público visitante e aos admiradores 

da obra de Eva Klabin novas possibilidades de leitura. O mediador cultural é 

orientado a instigar o público visitante ao fruir uma obra de arte, neste caso, uma 

instalação de arte contemporânea, colaborando para que este observador possa 

realizar as suas próprias leituras da obra ao mesmo tempo em que as relaciona com 

o contexto da Casa-Museu. Mesmo assim, é interessante após este contato inicial 

do público visitante, que na maioria das vezes penetra no cenário sem informações 

pré-concebidas, considerar também estabelecer um contato com a crítica que o 

curador da exposição realizou. Este cruzamento entre a fruição da obra de arte e as 

considerações especializadas do curador, irá facilitar o entendimento da exposição, 

levando a uma fruição inteligível e satisfatória para o observador. 
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Figura 21 - Projeto Respiração: Maria Nepomuceno | Pulso. 
Fonte: http://www.evaklabin.org.br/respiracao_detalhes.aspx?sec=5&id=457 
 
 
 

Em uma Casa-Museu o acervo é organizado o mais fielmente possível à 

época em que o (a) patrono ou patronesse habitava o local, ou adequado a partir de 

propostas expográficas que facilitem o acesso ao público e a leitura do local como 

um todo, atrelado às restrições desta tipologia. Tais decisões relacionadas à 

expografia de uma Casa-Museu também estão sincronizadas com questões que 

dizem respeito à segurança do local e à conservação dos objetos exibidos, tendo em 

vista que por vezes é necessário adotar soluções expositivas que facilitem o acesso 

ao público e as ações neste sentido. É contundente a posição que os gestores, 

museólogos, conservadores e toda equipe envolvida nestas práticas museológicas 

deverão ter em respeitar a vocação da instituição, que muitas vezes é focada 

principalmente na preservação da memória de uma pessoa específica. 

Ainda em relação às propostas expográficas, é imprescindível estar atento à 

possíveis orientações deixadas pelo (a) patrono (patronesse) ou fundadores do 

local, que façam menção à organização dos objetos da casa ou quaisquer deveres e 

cuidados exigidos para com os mesmos. Em algumas instituições existem 

documentos deixados pelos fundadores e/ou homenageados (as) que regem normas 
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de conduta para gestão do acervo, inserindo até mesmo indicações acerca de 

possibilidades de adequação, restauração e possíveis empréstimos e/ou doações de 

obras de arte.  

 Quando se decidir alterar a constituição original da organização dos móveis e 

objetos da Casa-Museu, esta decisão deve estar pautada em uma documentação 

legítima que sustente as tomadas de decisões e justifiquem as escolhas eleitas pelo 

museólogo responsável. Desta forma, se assegura uma preservação da memória de 

uma vivência legítima no local, resguardando a instituição de causar um falso 

histórico e/ou impressões distorcidas durante a leitura da exposição. 

Para finalizar, entende-se que quaisquer alterações na configuração inicial de 

uma Casa-Museu poderão alterar a relação que esta instituição possui com o 

público visitante. Um dos principais motivos que leva a visitação em uma instituição 

deste tipo é a aproximação que se tem com a memória de um (a) personagem 

homenageado. Alterar a configuração do acervo sem planejar um trabalho de 

conscientização da comunidade também poderá causar perdas à instituição. A 

comunidade que cerca uma Casa-Museu se identifica com ela, fortalece a sua 

existência e muitas vezes comunga da sua história. Alterar a íntimo do local sem 

planejamentos técnicos, pautados em planos de ação e justificativas aceitáveis 

dentro da realidade histórica da instituição poderá descaracterizar este espaço, 

afastando a Casa-Museu das suas raízes.   

 

3.2. Algumas notas sobre o conceito conservação. 

 

A conservação, segundo concepções contemporâneas, é uma prática que 

visa adotar uma série de medidas para que um determinado bem sofra o mínimo de 

alterações durante o maior tempo possível (VIÑAS, 2003, p. 19). A conservação é 

um termo amplo que vai além da aplicação de práticas não invasivas, ela abarca em 

seu conceito as práticas de conservação preventiva, conservação curativa e a 

restauração. Segundo a resolução adotada pelos membros do ICOM-CC durante a 

XVª Conferência Trianual de Nova Delhi, em 2008, e traduzida pela ABRACOR – 

Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores, pode-se definir que a 

conservação corresponde a: 
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Todas aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a salvaguarda 
do patrimônio cultural tangível, assegurando a sua acessibilidade às 
gerações atuais e futuras. A conservação compreende a conservação 
preventiva, a conservação curativa e a restauração. Todas estas medidas e 
ações deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem 
cultural em questão (ABRACOR, 2010, p. 2). 
 
 

 Ainda neste sentido, é importante também definir os termos conservação 

preventiva, conservação curativa e restauração, respectivamente, visando clarificar 

questões obvias aos profissionais da área da Conservação-restauração, mas que 

por vezes não são entendidas pelo público de outras áreas: 

 

[Conservação Preventiva] Todas aquelas medidas e ações que tenham 
como objetivo evitar ou minimizar futuras deteriorações ou perdas. Elas são 
realizadas no contexto ou na área circundante ao bem, ou mais 
frequentemente em um grupo de bens, seja qual for sua época ou 
condições. Estas medidas e ações são indiretas – não interferem nos 
materiais nas estruturas dos bens. Não modificam a sua aparência.  
[Conservação Curativa] Todas as ações aferidas sobre o objeto, buscando 
estancar processos de degradação, reforçar a sua estrutura, reparar danos 
acidentais, entre outros. Este processo de conservação pode ser invasivo, 
mas tem como objetivo evitar de modo emergencial que os bens culturais 
sejam perdidos. 
[Restauração] Todas as ações aplicadas de maneira direta a um bem 
individual e estável, que tenham como objetivo facilitar a sua apreciação, 
compreensão e uso. Estas ações somente se realizam quando um bem 
perdeu parte do seu significado ou função através das alterações passadas 
(ABRACOR, 2010, p. 3). 

 

As ações de conservação preventiva, conservação curativa e restauração, 

muitas vezes são indissociadas, já que constituem procedimentos que em conjunto 

garantem a integridade dos bens culturais tangíveis. Salvador Munhoz Viñas sugere 

alguns exemplos dessa dificuldade de aplicar isoladamente os procedimentos de 

conservação como um todo, indicando que quando se enverniza uma pintura sobre 

tela “se contribuirá para proteger a película pictórica de certos agentes atmosféricos 

nocivos (operação de conservação), mas também se aumentará a vivacidade de 

suas cores (operação de restauração)” (VIÑAS, 2003, p.21). Os apontamentos de 

Viñas são pertinentes e geralmente associados ao exercício diário do conservador-

restaurador, já que muitas vezes um planejamento de conservação é elaborado, 

mas intercorrências que surgem no meio deste processo direcionam o profissional 

para tratamentos mais invasivos.  

De maneira geral e simplificada, se distinguem os campos que integram a 

conservação indicando práticas exclusivas dentro de cada conceito. Sendo assim, 
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caracteriza-se a conservação preventiva (ABRACOR, 2010, p.3) como um exercício 

de preservação ligado ao controle das condições ambientais (luz, temperatura e 

umidade relativa), as operações de manuseio, documentação, segurança, etc. A 

conservação curativa corresponde à ações invasivas mas que são realizadas 

sobretudo para garantir a estabilização de uma obra, como a “desinfestação de 

têxteis, a dessalinização de cerâmicas, a desacidificação do papel, a desidratação 

de materiais arqueológicos úmidos, a estabilização de metais corroídos”, entre 

outros. No que concerne a restauração, incluem-se a reconstituição de esculturas 

danificadas ou quebradas, ao retoque em pinturas, remoção de verniz oxidado, 

preenchimento de lacunas em molduras, obturação de papel, dentre outros. 

Por serem conceitos complexos e que envolvem a permanência, ou não, às 

gerações vindouras do patrimônio material como um todo, necessitam ser discutidas 

e implementadas com cuidado, sobretudo nas Casas-Museu, que por vezes não 

possuem profissionais especializados nesta área. 

Um exemplar interessante de bibliografia sobre práticas de conservação 

específica para Casas-Museu diz respeito ao livro escrito pelo então diretor da 

American Association of Museums (Associação Americana de Museus), Laurence 

Coleman, é o livro Historic House Museums. Lançado em 1933, o livro investiga as 

origens históricas de Casas-Museu Norte-Americanas que eram destruídas por não 

possuírem, por vezes, um valor monumental como alguns castelos e edifícios 

históricos da época. Coleman dedicou-se ao valor histórico associado a estas 

edificações, tecendo algumas considerações que inclui um capítulo dedicado à 

discussão sobre a conservação e a restauração destes locais (COLEMAN, 1933).  

Coleman baseia as suas orientações em teorias da conservação e 

restauração em pauta na época, indicando uma análise detalhada do edifício para 

fundamentar o restauro, além de se levar em consideração o estado original do 

edifício e a história associada a ele após anos de utilização. Alerta para que se 

encontre um equilíbrio entre a necessidade de restauração e a possibilidade de 

conservação, admitindo a adequação de salas para fins práticos dentro da instituição 

(COLEMAN, 1933, p. 57-58).  

O texto de Coleman é significativo para área, pois demonstra já naquela 

época um interesse pela conservação dentro das Casas-Museu. Faz apontamentos 

como a utilização de peças originais para substituições de restauro, mas alerta para 

que as intervenções não afetem o “espírito da local” (COLEMAN, 1933, p.58), 
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mostrando uma preocupação com a inserção de práticas de conservação e restauro 

como objeto de manutenção da memória da instituição. 

Diversas instituições em nível mundial trabalham no auxílio de práticas de 

Conservação destes espaços, como é o caso do The Getty Institute Conservation 

(GCI), do American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC) e 

do The Heritage Conservation Trust (HTC), que é uma fundação criada por 

proprietários de Casas Históricas, em 1990, para prestar suporte a esse tipo de 

instituição. Diversas outras entidades ligadas ao campo da conservação do 

patrimônio tangível em geral, também participam de projetos de conservação e 

restauro, ligados às Casas-Museu. Estes centros de pesquisa geralmente são 

procurados pela gestão da Casa-Museu, ou equipe de Conservação e restauro, que 

procura aliados no desenvolvimento de pesquisas e saídas tecnológicas que 

satisfaçam às necessidades específicas da instituição. 

 

3.3. A conservação nas Casas-Museu. 

 

De acordo com a análise de António Ponte sobre as Casas-Museu em 

Portugal “[...] são muito débeis os serviços relacionados com a conservação 

preventiva [...]. A Casa-Museu é geralmente encarada como um espaço de 

exposição sem condições de conservação e salvaguarda” (PONTE, 2007, p. 109). 

Este mesmo cenário é verificado no Brasil, onde diversas Casas-Museu ainda se 

encontram em processo de autoconhecimento e adequação dos seus espaços à 

nova realidade de museu, não priorizando ações de salvaguarda.  

Muitas instituições, mesmo após a implementação do museu no ambiente da 

casa, seguem de maneira purista a rotina de utilizar e dar uma manutenção aos 

cômodos como o de uma residência habitada, não atendendo às técnicas e normas 

que uma instituição de guarda deve seguir neste aspecto. A este respeito pode-se 

citar ações de limpeza dos objetos, com uma utilização correta de materiais para 

não prejudicar o acervo, ações de prevenção de riscos e segurança aos bens 

expostos, técnicas de manuseio, cuidados com a incidência de luz direta sobre as 

peças, controle de umidade relativa e temperatura, dentre outras questões 

específicas da conservação que serão discutidas ainda neste capítulo.  
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Possivelmente, por se tratarem de organismos culturais de dimensões 

menores e com poucos recursos humanos e financeiros, estas questões que 

permeiam o campo específico da conservação são mais difíceis de serem 

implantadas e praticadas. Outro fator determinante para os problemas de 

conservação, diz respeito ao arranjo expográfico verificado em diversas entidades 

museais desta tipologia, sobretudo nas Casas-Museu de memória íntima, que 

geralmente preservam praticamente intocados os ambientes que retratam uma 

vivência pessoal e/ou familiar. A conservação destes locais é um desafio. Por não 

estarem abertos a mudanças expográficas, já que a configuração do acervo reflete a 

identidade do personagem homenageado, é difícil propor ações museográficas que 

auxiliem e facilitem o controle ambiental, dentre outras ações de conservação. 

 As instituições museológicas ocidentais convivem há alguns anos com as 

discussões e as práticas de conservação. Este trabalho multidisciplinar não faz parte 

apenas da rotina do conservador-restaurador, ele deve comungar com outros 

profissionais que constituem a esfera de uma instituição de guarda, como os 

museólogos, arquitetos, arquivistas, etc.  

Fernández coloca a dificuldade de gestão e conservação que é visível em 

qualquer instituição de guarda, citando os museus históricos:  

 

Sempre que se trate de museus históricos devemos levar em consideração 
o que foi dito sobre a sua complexidade e amplitude de área que é 
concedido a este tipo de instituição, as distintas matérias e disciplinas, e 
suas peculiaridades, problemas de conservação, instalação e preservação, 
e projeção didática e sociocultural (FERNÁNDEZ, 2006, p. 129). 

 

Em especial considera-se o debate acerca da conservação nas Casas-Museu 

um fórum pertinente, já que estes espaços possuem, além da dificuldade habitual de 

uma instituição de guarda nos processos de gestão e conservação, amplitude de 

materiais e diferentes tipos de acervo expostos em uma mesma sala, fator que deve 

ser tratado como uma situação particular. Nesta perspectiva, percebe-se que nos 

museus tidos como tradicionais existe um planejamento expositivo que propicia uma 

seleção dos objetos, sendo estes separados por salas diferentes e tipologia de 

materiais, promovendo uma melhor conservação através de um planejamento e 

adequação dos níveis ambientais. 
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Apesar da amplitude das discussões e dos crescentes trabalhos científicos 

que buscam alargar os conceitos sobre as ações de conservação preventiva e 

conservação como um todo, este estudo é consideravelmente novo no que concerne 

às Casas-Museu. As pesquisas que aprofundam o debate relativo às práticas de 

conservação nas Casas-Museu são escassas, salvo algumas ações de sucesso 

difundidas no país, como o projeto de conservação preventiva do Museu Casa de 

Rui Barbosa, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Nota-se que neste texto já se 

mencionou outras vezes o Museu Casa de Rui Barbosa como um modelo de 

instituição nacional, no que tange às iniciativas intrínsecas às instituições 

museológicas como um todo e que são praticadas de maneira ativa em uma Casa-

Museu. Este lugar de memória também é geralmente mencionado por se tratar de 

um arquétipo de Casa-Museu de Memória íntima, contendo diversas atribuições em 

sua composição e cenário expositivo que facilitam a discussão sobre a conservação. 

Retornando ao projeto de conservação preventiva do Museu Casa de Rui 

Barbosa, é importante perceber os objetivos e a metodologia que foram utilizadas 

nesta experiência. O plano começou a ser elaborado em 1997 e estava voltado 

principalmente para atender as necessidades da instituição, que baseavam-se em 

“incrementar e ampliar as ações de preservação do patrimônio” com intuito de 

“reduzir a necessidade de intervenções restauradoras e ampliar as [...] 

possibilidades de preservação” (CARVALHO, C., sd., p.8). Além disso, o plano 

estipulava priorizar as intervenções, negando o acesso ao público durante o 

processo; buscavam desenvolver pesquisas referentes ao trabalho de conservação 

do acervo, métodos de tratamento, criação de embalagens, entre outros; e “criar um 

centro de referência para conservação preventiva em Museus-Casas” (CARVALHO, 

C., sd, p.9) visando o compartilhamento com outras instituições com necessidades 

similares. 

 A partir destas definições iniciais, traçaram-se algumas etapas para 

desenvolvimento do plano de conservação preventiva contando com a:  

 

Elaboração de um diagnóstico de conservação, identificando os problemas 
e ações necessárias para sua correção; elaboração dos projetos executivos 
para as intervenções necessárias e sua implementação; elaboração do 
“plano de manutenção” como instrumento para evitar o risco de nova 
deterioração, concebido como uma extensão natural dos tratamentos 
implementados na etapa anterior; treinamento da equipe de manutenção do 
museu e difusão dos resultados para outras instituições interessadas 
(CARVALHO, C., sd., p. 11). 
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As pesquisas dentro deste projeto de conservação preventiva indicaram uma 

importante solução de climatização para este tipo de ambiente, que mescla o íntimo 

de uma residência com as necessidades de conservação de um museu. De acordo 

com o diagnóstico de conservação e com índices de monitoramento de umidade 

relativa e temperatura, que vinham sendo monitorados no local desde 2002 e 

sempre apresentavam padrões muito elevados, surgiu a necessidade de criar um 

sistema de ventilação para o interior da Casa-Museu, mas que ao mesmo tempo não 

danificasse a estrutura do edifício ou comprometesse o cenário expositivo.  

Em parceria com o com o The Getty Conservation Institute (GCI), criou-se um 

modelo de ventilação e desumidificação alternativo ao sistema tradicional de ar-

condicionado, sendo este instalado desde 2007 (PESSOA, 2013) no porão e 

entreforros da instituição, preservando assim, características originais da Casa-

Museu. 

 

A iniciativa foi coordenada pelo cientista Mekawa, do GCI, e lançou mão de 
sistema de ventilação e aquecimento como alternativa ao sistema de ar 
condicionado, com o objetivo de controlar e prevenir a biodeterioração, que 
vem apresentando resultados economicamente sustentáveis, com 
intervenção mínima, e sistemas mais simples de instalar, operar e manter 
(PESSOA, 2013, p.89). 
 
 
 

Desta forma, verifica-se a importância de se pensar a realidade específica de 

uma Casa-Museu, buscando novas soluções que atinjam os problemas específicos 

destes locais, a partir de conceitos consagrados que permeiam a conservação dos 

bens culturais, mas que geralmente são mais bem aplicáveis em modelos 

tradicionais de museus. A intervenção realizada no local é quase imperceptível para 

os visitantes do museu, ao mesmo tempo em que cumpre com a sua função 

primordial, visível nas imagens abaixo (figura 22 e 23): 
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Figura 22 – Sistema de ventilação CRB (piso).      Figura 23 – Sistema de ventilação CRB (piso). 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013.                  Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

 

 

Um projeto de conservação preventiva é um processo vagaroso, com um 

ônus alto para a instituição e que necessita do envolvimento de toda uma equipe 

multidisciplinar de profissionais que trabalham no museu. Para que se torne uma 

atividade concreta, necessita ser trabalhada e conhecida por todos os setores que 

compõem o quadro de funcionários, desde a equipe de segurança, até o setor de 

educação. Segundo Cláudia Carvalho, mais do que aplicação de práticas de 

conservação preventiva, corresponde a uma “alteração do estado de espírito” 

(CARVALHO, C., sd, p.4) que implica na criação de estratégias de implantação do 

projeto, dentro da instituição. 

 

Esta estratégia envolve necessariamente formação: todo o pessoal 
envolvido precisa ter noções de conservação preventiva; organização: 
postos específicos ou responsabilidades complementares deverão ser 
corretamente atribuídas; planejamento: linhas orçamentárias deverão ser 
criadas com este fim específico; e difusão: o público deve tornar-se um 
parceiro das instituições para a conservação preventiva de suas coleções, 
devendo ser conscientizado dos problemas e das necessidades, o que 
permitirá novas condições de acesso às coleções (CARVALHO, C., sd., 
p.4). 
 
 

 

Um bom plano de conservação preventiva será elaborado a partir de um 

diagnóstico de conservação da instituição (avaliação do edifício, coleção e público 

alvo). A partir da adoção do plano de conservação preventiva, é necessário que haja 

um monitoramento periódico na instituição, para que se verifiquem se os resultados 

das práticas de conservação preventiva estão reagindo de acordo com o 
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programado. Caso se constate alterações no acervo, este plano deve ser revisto 

imediatamente para não prejudicar ainda mais a coleção. O diagnóstico de 

conservação preventiva tem por objetivo recolher informações sobre o edifício, as 

condições ambientais, o entorno do museu, a coleção, a sensibilidade de objetos em 

exposição, o conhecimento do público visitante, o gerenciamento de riscos, entre 

outros. Segundo Yacy-Ara Froner: 

 
 

O principal objetivo de um diagnóstico de conservação é ajudar o museu a: 
avaliar suas necessidades ambientais; identificar e definir prioridades 
relativas a situações problemáticas; estabelecer regimes apropriados de 
manutenção e gestão; implementar soluções técnicas sustentáveis e 
apropriadas sempre que necessário (FRONER, 2008, p. 6). 

 
 

A partir da avaliação das prioridades institucionais, o plano de conservação 

preventiva poderá ser elaborado, levando em consideração as condições 

orçamentárias e o treinamento do quadro de funcionários da instituição. Estes 

fatores devem ser ponderados para evitar que o plano de conservação preventiva 

seja “ideal”, mas pouco executável por falta de recursos técnicos, humanos e 

financeiros. O treinamento da equipe do museu também deverá estar previsto no 

plano de conservação preventiva, assim como ações educativas para o público 

visitante. 

 O conhecimento da coleção que a Casa-Museu abriga também é muito 

importante para a realização de um plano de conservação preventiva, já que a 

natureza dos materiais presentes nos objetos expostos, as técnicas de fabricação, a 

idade cronológica das peças, a sensibilidade dos objetos perante a variação 

ambiental, entre outros aspectos, interferem na conservação destes elementos. 

Além disso, um plano de conservação preventiva deve englobar análises de 

gerenciamento de riscos da coleção e segurança do acervo, que incluem desastres 

naturais e ações de deterioração causadas pelo homem, como roubo e vandalismo. 

Stefan Michalski indica que em um plano de conservação preventiva é 

necessário “decidir as prioridades e avaliar os riscos” (MICHALSKI, 2007, p. 2007). 

No gerenciamento de riscos dentro de uma Casa-Museu, assim como nos museus 

tradicionais, alguns fatores são considerados como possíveis agentes causadores 

de ameaça ao acervo, tais como as forças físicas. São geralmente causadas por 

vibração, deformações, choque entre peças ou com a peça, abrasão, arranhão, 

perfuração, desgastes, dentre outros fatos que podem acontecer devido a desastres 
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naturais. Também podem ser desencadeadas pela ação do homem, através do 

manuseio incorreto, práticas de limpeza inadequadas, vandalismo, roubo, entre 

outros. Michalski cria uma tabela para ilustrar os principais agentes de deterioração 

dos acervos, expressas nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 17 – Agentes de deterioração segundo Stefan Michalski. 
Agente de 
deterioro 

Riesgos del agente (Forma de 
pérdida o de deterioro y 
colecciones vulnerables) 

Azares (Fuentes y 
elementos que atraen al 
agente) Lista parcial 

Otras actividades y 
disciplinas que 
intervienen en la 
gestión de cada 
riesgo 

Fuerzas físicas 
directas 
(choques, 
vibraciones, 
abrasión y 
gravedad) 

Rotura, deformación, perforación, 
oquedades, arañazos, abrasión. 
Todo tipo de objetos.  

Temblones de tierra. 
Guerra. 
Mala manipulación. 
Almacenes sobrecargados. 
Tránsito dentro y fuera del 
museo.  

Conservación.* 
Todo el personal del 
museo para la detección, 
manipulación y repuesta 
a las situaciones de 
emergencia. Servicios de 
mantenimiento del 
edificio.  
Preparación para 
situaciones de 
emergencia, museo y 
gobierno. 

Robo, 
vandalismo, 
pérdida 
Involuntaria 
(acceso no 
autorizado y 
desplazamiento) 
1 Intencional 
2 Involuntario 

1 Pérdida total (salvo sí el objeto 
robado es recuperado). Todos los 
objetos pero en particular los objetos 
valiosos y fáciles de transportar. 
Mutilación, en particular de objetos 
populares o simbólicos. 
2 Objeto perdido o extraviado. Todos 
los objetos. 

Delincuentes profesionales y 
aficionados. 
Público. 
Personal del museo. 
Objetos valiosos muy visibles. 

Seguridad. 
Gestión de las 
colecciones. 
Conservadores e 
investigadores. 
Policía local. 

 
 
 
Fuego 

Destrucción total. Quemadura. 
Depósito de hollín y residuos de 
humo.  
Daño colateral provocado por el agua. 
Todos los objetos. 

Instalación de exposición. 
Sistemas de iluminación, de 
electricidad defectuosos. 
Incendio voluntario. 
Fumadores negligentes. 
Construcciones adyacentes. 

Seguridad (fuego). Todo 
el personal de museo 
para la detección. 
Servicio incendios 
locales. Conservación* 

 
 
 
 
 
 
Agua 

Contornos de manchas o 
eflorescencias sobre los materiales 
porosos. Dilatación de los materiales 
orgánicos.  
Corrosión  de los metales. 
Disolución de la goma. 
Separación de capas, levantamientos, 
combadura de los objetos laminados. 
Aflojamiento, rotura o corrosión de los 
objetos ensamblados. 
Encogimiento de los tejidos o de las 
telas con tejido apretado. 
 

Inundaciones. Tempestades. 
Techos defectuosos. Conductos 
de agua y de alcantarillado 
defectuosos dentro de la 
instalación. 
Conductos de agua ye de 
alcantarillado defectuosos fuera 
de la instalación. 
Redes de extintores automáticos 
bajo el agua. 

Conservación.* 
Preparación para las 
situaciones de 
emergencia, museo y 
gobierno. 
Todo el personal de 
museo para la detección 
y la respuesta a las 
situaciones de 
emergencia. 
Servicios de 
mantenimiento del 
edificio. 

 
Plagas 
1 Insectos 
2 Roedores, aves y 
otros animales 
pequeños 
3 Moho, microbios 
(véase humedad 
relativa, humedad 
excesiva) 

1 Destruición, perforación, desgaste, 
galerías. Excrementos que destruyen, 
debilitan o desfiguran los materiales, 
en particular pieles, plumas, 
colecciones de insectos, tejidos, papel 
y madera. 
2 Destrucción de materiales orgánicos 
y pérdida involuntaria de los objetos 
más pequeños. Manchas provocadas 
por los excrementos y la orina. 
Perforación, manchas de los 
materiales inorgánicos que crean un 
obstáculo ante los materiales 
orgánicos. 

Paisaje circundante. 
Vegetación en el perímetro del 
edificio. Presencia de basura. 
Introducción de materiales de 
construcción. Introducción de 
nuevos artefactos. Llegada de 
personal y visitantes. Alimentos 
derramados. 

Conservación.* 
Explotación del edificio. 
Servicios de 
alimentación. 
Concepción de 
exposición. 
Todo el personal del 
museo. 
Compañía externa de 
desinfección. Biólogos 
ajenos para la 
identificación. 

Fonte: (MICHALSKI, 2007, p. 54). 
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Tabela 18 – Agentes de deterioração segundo Stefan Michalski (Continuação). 

 
Agente de  
deterioro 

 
Riesgos del agente (Forma de 

pérdida o de deterioro y colecciones 
vulnerables) 

Azares (Fuentes y 
elementos que 

atraen al agente) 
Lista parcial 

Otras actividades y 
disciplinas que 

intervienen en la 
gestión de cada 

riesgo 
Contaminantes 
1 Gases internos y 
externos (por ej. 
Contaminación, 
oxígeno)/ 
2 Líquidos (por ej. 
Productos de 
plastificación, grasa) / 
3 Sólidos (por ej. polvo, 
sales) 

 
Desintegración, decoloración o corrosión de 
todos los artefactos, sobre todo de los 
materiales porosos y reactivos. 

 
Contaminación urbana. 
Contaminación natural. 
Materiales de 
construcción. 
Materiales de embalaje. 
Algunos artefactos. 
Materiales de 
mantenimiento. 

 
Conservación. * 
Explotación del edificio. 
Concepción de 
exposiciones. 
Servicios de 
mantenimiento del 
edificio. 

 
Radiaciones 
1 Rayos ultravioletas 
2 Luz visible 

1 Desintegración, descoloración, 
oscurecimiento, amarilleo de la superficie de 
los materiales orgánicos y de algunos 
materiales inorgánicos coloreados. 
2 Decoloración u oscurecimiento de la capa 
externa opaca de pinturas y de la madera a 
una profundidad, por lo general, de 10 μm a 
100 μm, o más, en función de la 
transparencia de las capas. 

 
Luz del día. 
Tragaluces, ventanas, 
iluminación eléctrica. 

 
Conservación. * 
Arquitectos. 
Explotación del edificio. 
Concepción de 
exposiciones. 
Personal de seguridad. 

 
Temperaturas 
contraindicadas 
1 Demasiado elevadas 
2 Demasiado bajas 
3 Fluctuaciones 

1 Alteración de los colores y desintegración 
progresiva de los materiales orgánicos, 
sobre todo si son químicamente inestables 
(por ej. papel ácido, fotografías en colores, 
películas de nitrato y de acetato). 
2 Friabilidad que provoca el agrietamiento de 
la pintura y de otros polímeros. 
3 Agrietamiento y separación de las capas 
de los materiales sólidos quebradizos. 
Fuentes de fluctuaciones de la humedad 
relativa (véase índices de humedad relativa 
contraindicados). 

 
Clima local. 
Luz del sol. 
Instalaciones técnicas 
defectuosas. 

 
Conservación. * 
Arquitectos. 
Explotación del edificio. 
Concepción de 
exposiciones. 

 
Índices de humedad 
relativa 
contraindicados 
1 Humedad excesiva 
(HR superior al 75%) 
2 HR superior o inferior 
a un umbral 
determinado 
3 HR superior a 0% 
4 Fluctuaciones 

1 Moho (manchas sobre los materiales 
orgánicos e inorgánicos, debilitamiento), 
corrosión (metales) y encogimiento (textiles 
tejido apretado). 
2 Hidratación o deshidratación de algunos 
minerales y corrosión de los metales que 
contienen sales. 
3 Alteración  de los colores y desintegración 
progresiva de los materiales orgánicos, 
sobre todo los materiales químicamente 
inestables (por ej. papel ácido). 
4 Encogimiento y dilatación de los materiales 
orgánicos que no sufren el efecto de fuerzas. 
Compresión, agrietamiento de materiales 
orgánicos que no sufren el efecto de fuerzas. 
Separación y levantamiento de las capas de 
materiales orgánicos. 
Disminución de la tensión de las juntas en 
los componentes orgánicos de los objetos. 

 
Clima local. 
Salideros de agua. 
Paredes frías. 
Instalaciones técnicas 
defectuosas. 
Ventilación inadecuada. 

 
Conservación. * 
Arquitectos. 
Explotación del edificio. 
Concepción de 
exposiciones. 

Fonte: (MICHALSKI, 2007, p. 55). 
 
 
 

Michalski aponta que as principais fontes de contaminação do acervo 

oriundas de fatores externos à instituição são as partículas de silicato (areia), e 

carbono (vapor), além de gás ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de azufre. 

Estes fatores podem ser evitados a partir da utilização de vitrines, aplicação e 
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limpeza dos filtros da instituição, adequação das peças em embalagens 

hermeticamente fechadas e redução da introdução de ar externo no interior do 

edifício, sobretudo nos horários de grande movimento e tráfego intenso 

(MICHALSKI, 2007). Sabe-se que a utilização de vitrines é um excelente aliado na 

conservação dos bens culturais, tendo em vista serem instrumentos de 

gerenciamento de microclimas (TOLEDO, 2010). Entretanto, a aplicação deste tipo 

de suporte expositivo se torna difícil no interior da maioria das Casas-Museu, pois 

podem descaracterizar o ambiente de vivência íntima, sendo esta solução muitas 

vezes inviável. 

É importante estar atento para a sensibilidade dos materiais em relação à 

temperatura, umidade relativa e diferentes tipos de iluminação. Por serem Casas-

Museu, muitas vezes trazem como herança para o interior da instituição as práticas 

de manutenção utilizadas no interior de residências. Um fator importante a salientar 

é o cuidado com as fontes de iluminação, tendo em vistas que nestes locais 

percebe-se que algumas fontes de iluminação são originais da época em que a 

Casa-Museu era uma moradia. Desta forma, algumas instituições ainda aproveitam 

a luz natural e artificial através de lâmpadas antigas que apresentam uma alta 

incidência de calor e propagação de radiação Ultravioleta e Infravermelha. A este 

respeito, é comum verificar janelas abertas com incidência de luz natural sobre o 

mobiliário e objetos em exposição. A exposição prolongada à luz natural causa 

esmaecimento das cores em objetos sensíveis como aquarela, degradação de fibras 

têxteis, manchas em objetos, rachaduras no mobiliário em madeira devido ao 

ressecamento do material, amarelecimento dos papéis. 

 

A maioria dos materiais orgânicos é afetada pela luz, a qual pode promover 
vários danos, alterações químicas e físicas, como o amarelecimento dos 
vernizes de pinturas e da lignina do papel; a descoloração de veladuras e 
pigmentos; a deterioração de plásticos (SOUZA, 2008, p. 19). 
 
 

Um fato importante sobre a degradação causada pela luz corresponde ao fato 

de que o processo de degradação é cumulativo e irreversível. Após iniciado pode 

continuar até mesmo se os objetos forem colocados na total escuridão. No quadro 

abaixo é possível verificar a sensibilidade dos materiais em relação á iluminação: 

 

 



102 
 

 

 
Tabela 19 – Sensibilidade de materiais. 

Fonte: Elaborada com base em “Temas de museologia. Conservação preventiva, bases orientadoras, 
normas e procedimentos. IPM – IMC. 2007, p. 98. 
 

O Conselho Internacional de Museus (ICOM) estabelece outra tabela para 

gerenciar a exposição dos bens culturais à luz, respeitando a sensibilidade de cada 

um. Desta forma é possível adequar o tempo de exposição dos materiais à luz, de 

acordo com as suas necessidades. Para adaptar a coleção a índices adequados de 

iluminação, pode-se realizar uma compensação entre a quantidade de lux e tempo 

de exposição das obras do acervo, já que “um objeto exposto por dia a 200lux de 

iluminação sofre os mesmos efeitos cumulativos de uma radiação se submetido a 

50lux por quatro dias” (SOUZA, 2008, p.20).  

Como em uma Casa-Museu as opções de adequações técnicas são limitadas, 

uma alternativa para controlar o período de exposição dos materiais à luz é a 

instalação de sistemas de sensor de presença, que acendem as luzes de cada 

ambiente apenas quando houver visitação, além da diminuição do tempo de 

visitação nas salas que possuam materiais muito sensíveis. 

Como tratado neste capítulo, uma das dificuldades de conservação dentro 

das Casas-Museu é justamente a diversidade de materiais expostos em uma mesma 

sala, sem a possibilidade de criação de microclimas e adequação ideal dos índices 

de umidade relativa e temperatura. Uma solução é controlar os níveis de 

temperatura e umidade, respeitando os limites extremos (máximos e mínimos) de 

todos os materiais, em uma tentativa de enquadrar as peças em padrões aceitáveis 

para cada categoria. É importante analisar o comportamento do espólio exposto, 
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após a adoção destas medidas, principalmente dos materiais mais sensíveis. Da 

mesma forma, o conforto do público visitante também deve ser respeitado.  

Michalski fornece uma tabela com diretrizes para afinar os padrões de 

temperatura e umidade relativa de acordo com o espólio, indicando uma média 

anual, riscos e benefícios consonantes a variação destes valores, conforme tabela a 

seguir: 

 

Tabela 20 - Diretrizes de temperatura e umidade relativa. 
 
 
 

TIPO DE 
COLECCIÓN 

 
 

VALOR FIJO O 
PROMEDIO 

ANUAL 

 
FLUCTUACIONES MÁXIMAS Y 

GRADIENTES EM LOS ESPACIOS 
CLIMATIZADOS 

 
 

RIESGOS Y BENEFICIOS PARA 
LA COLECCIÓN 

Clasificación 
de la 
regulación 

Pequeñas* 
fluctuacione
s y 
gradientes 

Ajustes 
temporales 
de los 
valores fijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSEOS, 
GALERIAS DE 
ARTE, 
BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS: 
Todas las salas de 
lectura y de 
búsqueda 
documental, los 
almacenes de las 
colecciones 
químicamente 
estables, sobre 
todo si tienen una 
sensibilidad 
mecánica media o 
elevada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% HR  
(o media 
histórica anual 
para las 
colecciones 
permanentes) 
T: entre 15ºC y 
25ºC. 
(NB: Las salas 
destinadas a la 
exposición de 
los prestamos 
deben ser 
capaces de 
garantizar el 
valor fijo 
especificado en 
los acuerdos de 
préstamo, 
generalmente 
50% HR, 21ºC, 
pero a veces 
55% HR ó 60% 
HR). 

AA 
Regulación 
precisa, no 
se produce 
cambio 
según la 
temporada 

 
± 5% HR 
± 2ºC 
 

HR: ningún 
cambio 
Aumento de 
5ºC; 
disminución 
de 5ºC 

Ningún riesgo de deterioro 
mecánico para la mayoría de los 
objetos y las pinturas. Algunos 
metales y minerales pueden 
deteriorarse si el índice de 
humedad relativa excede el 
umbral crítico. Objetos 
químicamente inestables 
inutilizables dentro de algunos 
decenios. 

 
A 
Regulación 
precisa, 
algunos 
gradientes o 
cambios 
según la 
temporada 
(uno o otro) 

 
± 5% HR 
± 2ºC 
 

Aumento del 
10% HR, 
disminución 
del 10% HR 
Aumento de 
5ºC; 
disminución 
de 10ºC 

 
 
 
 
Leve riesgo de daño mecánico en 
objetos de alta vulnerabilidad, no 
hay riesgo mecánico en la 
mayoría de objetos, pinturas, 
fotografías y libros. Objetos 
inestables químicamente quedan 
inutilizables en décadas. 

 
± 10% HR 
± 2ºC 
 

HR: ningún 
cambio 
Aumento de 
5ºC; 
disminución 
de 10ºC 

 
B 
Regulación 
precisa, 
algunos 
gradientes y 
disminución 
de las 
temperatura
s invernales 

 
± 10 % 
± 5ºC 
 

Aumento del 
10% HR, 
disminución 
del 10% HR, 
aumento de 
10ºC pero 
no por 
encima de 
30ºC; 
Disminución 
hasta 
mantener la 
regulación 
de HR 

 
 
Riesgo moderado de deterioro 
mecánico para los objetos muy 
vulnerables, riesgo ínfimo para la 
mayoría de las pinturas, la mayor 
parte de las fotografías, algunos 
objetos, ciertos libros y ningún 
riesgo para muchos objetos y la 
mayoría de los libros. 
Objetos químicamente inestables 
inutilizables dentro de algunos 
decenios, menos si la temperatura 
habitual es de 30ºC, pero los 
períodos invernales fríos duplican 
el período de vida. 

 
C 
Prevención 
de todos los 
grandes 
riesgos 
extremos 

 
Valores comprendidos entre 
25% HR y 75% HR durante 
todo el año T raramente 
superior a 30ºC, 
generalmente interior a 25C. 

Gran riesgo de deterioro mecánico 
para los objetos muy vulnerables, 
riesgo moderado para la mayoría 
de las pinturas, la mayor parte de 
las fotos, algunos objetos, ciertos 
libros y riesgo ínfimo para muchos 
objetos y la mayoría de los libros.  
Objetos químicamente inestables 
inutilizables dentro de algunos 
decenios, menos sí la temperatura 
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habitual es 30ºC, pero los 
períodos invernales fríos duplican 
el período de vida. 

 
D 
Prevención 
de todos los 
grandes 
riesgos 
extremos 

 
HR estrictamente inferior al 
75% 

Gran riesgo de deterioro súbito o 
progresivo para la mayoría de los 
objetos y de las pinturas debido a 
fracturas provocadas por una baja 
humedad, pero se evitarán las 
deformaciones y levantamientos 
debidos a una humedad elevada, 
sobre todo en los revestimientos 
de madera, las pinturas, el papel y 
las fotografías.  
Se evita el desarrollo de moho y la 
corrosión rápida. 
Objetos químicamente inestables 
inutilizables dentro de algunos 
decenios, menos sí la temperatura 
habitual es 30ºC, pero los 
períodos invernales fríos duplican 
el período de vida. 

 
 
ARCHIVOS 
BIBLIOTECAS  
Almacenamiento 
de las colecciones 
químicamente 
inestables 

 
Almacenaje en 
frío: - 20ºC 
40% HR 

 
± 10% HR 
± 2ºC 

Objetos químicamente inestables 
utilizables durante milenios, A 
esas temperaturas, las 
fluctuaciones de HR de menos de 
un mes no afectan a los 
documentos embalados 
adecuadamente. (Los momentos 
fuera de los almacenes son 
determinantes para el período de 
vida). 

Almacenamiento 
en medio fresco: 
10ºC 
Entre 30% y 
50% HR 

(incluso sí esos valores solo se obtienen 
durante el invierno, es un beneficio neto 
para las colecciones, mientras no sufran 
humedad excesiva) 

Objetos químicamente inestables 
utilizables durante un siglo o más. 
La vulnerabilidad mecánica de los 
libros y papeles a las fluctuaciones 
tiene tendencia a bajar.  

COLECCIONES 
ESPECIALES DE 
METALES 

Almacenamiento 
en medio seco: 
0-30% HR 

No debe exceder el umbral crítico de 30% 
HR 

 

Fonte: (MICHALSKI, 2007, p. 89). 
 
 
 

Quanto ao controle ambiental dentro do edifício de uma Casa-Museu, existem 

pelo menos três métodos de aplicação: passivo, mecânico e híbrido (TOLEDO, 

2010). Diversas Casas-Museu fazem uso principalmente do método passivo, ou 

manual, o qual o manejo climático é feito pelos próprios funcionários, através do 

controle da entrada de luz, temperatura, umidade e poluentes. Este procedimento é 

realizado de forma manual a partir do fechamento de portas e janelas da instituição, 

em consonância com as condições climáticas.  

O controle ambiental [...] natural é feito em pequenos museus, que 
costumam ser abertos e naturalmente ventilados. O controle ambiental 
passivo é anterior à revolução industrial e tem sido revisitado desde a 
primeira crise energética, nos anos 70. Os edifícios construídos nos séculos 
XVIII e XIX possuem normalmente um bom desempenho termo-
higrométrico, ou seja, têm a capacidade de minimizar as condições 
climáticas externas e extremas. Tais edifícios levaram em consideração 
aspectos favoráveis do clima local, do terreno e de elementos da arquitetura 
autóctone (TOLEDO, 2010, p. 2). 
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O sistema ambiental mecânico é realizado através do auxílio de máquinas. 

Corresponde aos sistemas de “ventilação, aquecimento e refrigeração ou HVAC 

(Heating, Ventilation, Air Conditioning systems). Tais sistemas são comumente 

instalados em edifícios novos, feitos em concreto, tijolo e vidro” (TOLEDO, 2010, 

p.2). Já o sistema híbrido, apesar de ser um método que necessita da participação 

de engenheiros, arquitetos e especialistas da área, vem sendo utilizado em algumas 

instituições de guarda que necessitam de soluções de climatização sustentável.  

 

Esse tipo de controle tira partido das qualidades e potencialidades do 
edifício e do clima local, e reduz ao mínimo a necessidade de auxílio 
mecânico. É um tipo de controle ambiental mais flexível que se adéqua às 
características e necessidades físicas tanto do edifício, como da coleção. A 
operação dos sistemas de controle ambiental híbridos pode ser 
automatizada, ou controlada por sensores através de um controlador 
programável, ou PLC (programmable logic controller), tendo uso 
intermitente apenas quando as variáveis climáticas ultrapassam 
determinada faixa de segurança, previamente definida de acordo com as 
necessidades físicas da coleção e do edifício (TOLEDO, 2010, p. 3) 

 

Estudos comprovam que a variação de temperatura e umidade causam mais 

danos ao acervo do que a utilização de índices não ideais, mas constantes (LADKIN, 

2007, p.28). Portanto, a instalação de sistemas de ar-condicionado ou de controle 

ambiental só deverá ser realizada caso possa ser mantida em funcionamento. O 

monitoramento dos padrões de temperatura e umidade deve ser diário, visando 

prever alguma ação de manutenção nos equipamentos ou alteração nos valores, se 

necessário. Caso não haja recursos para a instalação de equipamentos de ar-

condicionado, o controle da umidade relativa poderá ser realizado através da 

limitação do público visitante, tendo em vista que uma quantidade elevada de 

pessoas em uma sala fechada de exposição altera estes índices.  

Luiz Cruz Souza (2008) elabora uma tabela para compilar alguns meios de 

controle ambiental, suas vantagens e desvantagens: 
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Tabela 21 - Meios de controle ambiental. 

 
Fonte: (SOUZA, 2008, p.12). 

 

A seleção do sistema de controle ambiental dependerá do tipo do acervo do 

local, suas necessidades de conservação e das condições orçamentárias. Todas 

estas escolhas serão ponderadas dentro do diagnóstico de conservação. Como 

discutido no início deste texto, a conservação das Casas-Museu é geralmente 

realizada de modo imperito, sem equipes especializadas nesta área ou suporte 

técnico, salvo algumas exceções. Neste caso, é possível averiguar às desejáveis 

iniciativas de contato com centros especializados da área de conservação-

restauração, já exemplificadas. Os centros de conservação e restauro geralmente 

são especializados na conservação do patrimônio tangível como um todo, mas 

possuem cientistas engajados na criação de soluções tecnológicas sustentáveis, 

que possam ser aplicadas diretamente para atender às necessidades de uma Casa-

Museu. Como resultado destas parcerias, verifica-se que a conservação preventiva 

é introduzida sem alterações da configuração do acervo, respeitando a organização 

original, aferida pelos proprietários cernes do local. Além disso, são iniciativas 

sustentáveis que respeitam as condições orçamentárias e as limitações do corpo de 

funcionários.  

As Casas-Museu são instituições de guarda com as mesmas necessidades 

museológicas, incluindo a conservação, como qualquer museu tradicional. 

Entretanto, possuem diversas restrições constitutivas que tolhem o emprego de 

diretrizes conservativas destinadas à maioria das instituições. Mesmo assim, 
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analisando as necessidades específicas de casa Casa-Museu, aliado ao respeito 

pela memória do personagem homenageado e missão da instituição, poderá, de 

maneira muito satisfatória, solucionar os problemas de conservação, levando em 

consideração as inúmeras possibilidades de ações de conservação preventiva que 

podem ser adequadas para estes locais. 
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Conclusões 

 

Casa-Museu é uma tipologia de museu muito específica em sua configuração. 

Configuram-se como entidades museais que existem para manter a memória de 

uma pessoa, família ou comunidade. Celebrando exemplos de vivência íntima, estes 

locais expõem marcas identitárias que são responsáveis por difundir um legado junto 

à sociedade, assim como a gerações vindouras. Com uma organização de acervo 

que remete a uma residência, a um tipo de ambiente cotidiano e familiar, estes 

lugares de memória sobrevivem graças à iniciativa de admiradores, familiares do 

patrono ou patronesse, associações particulares, manutenção por Órgãos Públicos, 

dentre outras tutelas. 

As categorias de Casas-Museu não são estanques em sua interpretação. 

Devido às inúmeras características a serem consideradas em uma única 

classificação, a mesma instituição poderá ser incluída em tipologias diferentes, tendo 

em vista não existir um padrão mundial consolidado. Diversos casos de dificuldade 

de caracterização abordados neste trabalho demonstram a importância de estudos 

profundos sobre estas instituições. As pesquisas são necessárias para que se possa 

avançar neste campo específico, facilitando a atribuição de classificações legítimas 

que tragam benefícios às Casas-Museu, e não apenas nomenclaturas. 

 No Brasil, observa-se um crescente interesse da comunidade científica no 

estudo e debate sobre as Casas-Museu. O lançamento do livro "Museus-Casas 

Históricas no Brasil", elaborado pela Equipe da Curadoria do Acervo Artístico-

Cultural dos Palácios do Estado de São Paulo, com organização de Ana Cristina 

Carvalho, e muito discutido nesta dissertação, surgiu como um importante 

instrumento de trabalho para os pesquisadores brasileiros que buscam clarificar o 

campo que cerca às Casas-Museu.  

 No âmbito internacional, observa-se que os obstáculos de classificação 

geralmente são os mesmos verificados no território brasileiro. O desafio está nas 

várias singularidades presentes nesta tipologia museal, como a sua diversidade de 

acervo, a vocação de cada instituição, a dificuldade de aplicação permanente de 

premissas museológicas, como práticas educativas, pesquisa, conservação, entre 

outros fatores.  
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Observa-se que para identificar estes locais e classificá-los, é necessário 

adentrar no cerne da instituição, analisando especificamente cada caso, a partir do 

estudo de acervo, configuração expográfica, se existe a preservação da memória de 

um personagem, dentre outras questões que foram discutidas. Neste sentido, 

percebe-se um crescente avanço nas pesquisas sobre categorização das Casas-

Museu através dos estudos regionais, como é o caso da categorização que António 

Ponte (2007) realizou para Portugal. Estes estudos são um importante contributo 

para uma categorização mundial, considerando que geralmente são realizadas por 

pesquisadores nativos, atentos as características sociais e identitárias de seus 

países, capazes de estabelecer classificações a partir de características singulares 

de uma comunidade e nação. 

No que tange às práticas museológicas e museográficas, são ínfimas as 

iniciativas de ações estabelecidas exclusivamente para aplicação em Casas-Museu. 

Foram abordados, neste trabalho, alguns casos brasileiros de sucesso a partir de 

intervenções na expografia e práticas de conservação preventiva. A este respeito, 

evidenciamos que a partir de um estudo focado na configuração do acervo, de 

possíveis orientações deixadas por seus fundadores e de um diagnóstico amplo na 

instituição e seu entorno, é possível, e de maneira vantajosa, conservar e atrair a 

comunidade para novas visitações. Mostramos que apesar de o acervo ser 

primariamente engessado em sua estrutura, é possível gerir exposições dentro 

deste espaço, como é o caso do Projeto Respiração. Além disso, mostrou-se crucial 

para a sobrevivência destas entidades, parcerias institucionais com organismos que 

trabalham com o campo da conservação preventiva, buscando através do trabalho 

interdisciplinar, soluções sustentáveis para preservação destes locais de guarda. 

Diversas questões tangentes ao campo das Casas-Museu ainda necessitam 

ser exploradas e aprofundadas por outros pesquisadores, como é o caso de 

questões específicas sobre memória e esquecimento, averiguada em inúmeras 

instituições, representação, ilusão biográfica, dentre outros pontos que pertencem à 

Memória Social e ao Patrimônio Cultural. 

Por fim, almeja-se que este estudo tenha contribuído para os avanços na 

temática das classificações das Casa-Museu, assim como ampliado noções sobre a 

definição destes espaços. Para tanto, inseriu-se uma classificação de Casa-Museu 

de Memória Íntima, buscando atender especificamente as Casas-Museu que 

preservam a memória de um personagem homenageado através da configuração do 
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acervo, e manutenção de uma memória de vivência íntima realizada a partir dos 

objetos e documentos expostos. Estima-se que a discussão exclusiva sobre a 

conservação e a expografia em Casas-Museu auxilie no entendimento sobre a 

importância da aplicação efetiva destas práticas em Casas-Museu, tendo em vista 

não serem apenas residências antigas, mas instituições de guarda, que merecem 

apoio e práticas específicas destinadas a elas. 
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Apêndice B - Guia de Museus Brasileiros (2011) – compilação das instituições 

que possuem em seu nome a palavra casa ou casarão: 

Tabela A – Compilação das Instituições que possuem a palavra casa ou casarão: 

 
INSTITUIÇÃO 

 

 
TIPO DE ACERVO 

 
CIDADE 

 
GNM 
PG 

 
NATUREZA 
ADMINIST. 

 
SITE 

REGIÃO NORTE 

Casa de 
Memória 
Daniel Pereira 
de Mattos 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; História; 
Imagem e Som 

Rio Branco - 
AC 

24 Entidade 
Religiosa. 

Não informado 

Casa dos 
Povos da 
Floresta 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; História; 
Imagem e Som; 
Virtual. 

Rio Branco - 
AC 

25 Público - 
Estadual 

Não informado 

Casa Chico 
Mendes 

Não informado Xapuri - AC. 27 Privado - 
Fundação. 

Não informado 

Museu Casa 
Branca 

Não informado Xapuri - AC. 27 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu Casa 
de Eduardo 
Ribeiro 

Não informado Manaus - AM 35 Público - 
Federal 

Não informado 

Casa Cultural 
Povo Kokama 

Não informado Tabatinga - 
AM. 

38 Não informado Não informado 

Espaço 
Cultural Casa 
das Onze 
Janelas 

Não informado Cidade Velha. 
Belém - PA. 

41 Público - 
Estadual 

Não informado 

Casa da 
Memória - 
UNAMA 

Não informado Belém - PA 44 Privado - 
Associação 

www.unama.br/c
asaDaMemoria 

Casa de 
Cultura Ivan 
Marrocos 

Não informado Porto Velho - 
RO. 

50 Público - 
Estadual. 

Não informado 

REGIÃO NORDESTE 

Casa da 
Cultura de 
Arapiraca 

Não informado Arapiraca - AL 57 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da Arte Não informado Maceió - AL. 62 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casa da 
Palavra 

Não informado Maceió - AL 62 Privado - 
Empresa 

www.casadapal
avra.maceio.co
m.br 

Casa de 
Marechal 
Deodoro 

Não informado Marechal 
Deodoro - AL 

63 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa-Museu 
de Graciliano 
Ramos 

História. Palmeira dos 
Índios - AL. 

63 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu da 
Casa do 
Penedo 

História; Imagem e 
Som. 

Penedo - AL 64 Privado - 
Fundação. 

www.casadopen
edo.com.br 

Casa de 
Cultura e 
Museu Prof. 
Arthur Ramos 

Antropologia e 
Etnografia; 
Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; 
História; Imagem e 
Som; Virtual. 

Pilar - AL. 64 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da Não informado Porto Real do 64 Público - Não informado 
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Cultura de 
Porto Real do 
Colégio 

Colégio - AL. Municipal 

Casa do Poeta 
Jorge de Lima 

Arqueologia; História União dos 
Palmares - AL 

65 Público - 
Municipal 

Não informado 

Sociedade 
Casa Cultural 
Professora 
Maria Mariá 

Não informado União dos 
Palmares - AL 

65 Privado - 
Sociedade. 

Não informado 

Casa de 
Cultura de 
Água Fria 

Não informado Água Fria - BA 68 Outra - 
Particular. 

Não informado 

Fundação 
Casa Paulo 
Dias Adorno 

Não informado Cachoeira - 
BA. 

70 Privada - 
Fundação. 

Não informado 

Casa do 
Samba de D. 
Dalva 

Não informado Cachoeira - 
BA. 

70 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casa Anísio 
Teixeira 

Não informado Caetité - BA. 70 Instituição 
Filantrópica. 

Não informado 

Casa de 
Cultura Maria 
da Silva Cravo 

Não informado Cravolândia - 
BA. 

71 Não informado Não informado 

Museu Casa 
do Sertão e 
Centro de 
Estudos 
Feirenses 

Antropologia e 
Etnografia; 
Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Feira de 
Santana - BA 

72 Público - 
Estadual 

www.uefs.br 

Memorial Casa 
de D. Dedé 

Não informado Guanambi - 
BA. 

73 Não informado Não informado 

Casa de 
Cultura Jorge 
Amado 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Ilhéus - BA. 74 Público - 
Municipal. 

fundacaocultural
deilheus@gmail.
com 

Museu Casa 
Verde 

Não informado Itabuna - BA. 74 Particular. Não informado 

Casa Afrânio 
Peixoto 

Não informado Lençóis - BA 76 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Casa de 
Cultura de 
Mutuípe 

Não informado Mutuípe - BA 78 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Museu Casa 
de Maria 
Bonita 

Artes Visuais; Imagem 
e Som. 

Paulo Afonso - 
BA 

78 Não informado Não informado 

Museu da 
Casa Colonial 

Não informado Porto Seguro - 
BA 

79 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Fundação 
Casa de Jorge 
Amado 

Artes Visuais; Imagem 
e Som. 

Salvador - BA. 84 Privado - 
Fundação 

www.jorgeamad
o.org.br 

Casa Museu 
Solar Santo 
Antônio 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
História; Imagem e 
Som. 

Salvador - BA. 86 Privado - 
OSCIP. 

www.salvadorcu
ltural.com.br 

Museu Casa 
de Ruy 
Barbosa 

Artes Visuais. Salvador - BA 87 Privado - 
Associação. 

www.abicasader
uy.frb.br 

Casa da 
Música da 
Bahia 

Não informado Salvador - BA 87 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Palácio da 
Aclamação 
Casa de 
Cerimonial e 
Museu 

Não informado Salvador - BA 88 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Casa de Não informado Salvador - BA. 88 Público - Não informado 
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Cultura do 
Benin 

Municipal 

Casa de 
Angola 

Não informado Salvador - BA 89 Não informado Não informado 

Museu Casa 
dos Sete 
Candeeiros 

Não informado Salvador - BA 91 Público - 
Federal 

Não informado 

Museu Casa 
Beato Pedro 
Batista 

Não informado Santa Brígida - 
BA. 

91 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa do 
Samba - 
Centro de 
Referência 
do Samba de 
Roda do 
Recôncavo 

Não informado Santo Amaro - 
BA 

92 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casa da 
Cultura 
Otacílio 
Novaes 

Não informado Utinga - BA 93 Não informado www.utingacom
unica.com.br 

Casa de José 
de Alencar 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; Artes 
Visuais. 

Fortaleza - 
CE. 

100 Público - 
Federal. 

www.cja.ufc.br 

Casa de 
Cultura 
Cristiano 
Câmara 

Não informado Fortaleza - 
CE. 

103 Privado - 
Particular 

Não informado 

Casa da 
Memória do 
Povo de 
Jaguaretama 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som 

Jaguaretama - 
CE 

105 Público - 
Municipal 

www.jaguaretam
a.ce.gov.br 

Museu Vivo do 
Padre Cícero 
(Casarão do 
Padre Cícero) 

Não informado Juazeiro do 
Norte - CE 

106 Privado. Não informado 

Fundação 
Casa Grande - 
Memorial do 
Homem Kariri 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; História; 
Imagem e Som 

Nova Olinda - 
CE 

107 Privado - 
Fundação 

Não informado 

Casarão da 
Memória Viva 
do Povo de 
Quixelô 

Arqueologia. Ciências 
Naturais 
e História Natural. 
História. Imagem e 
Som. 

Quixelô - CE. 108 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casarão 
Cultural 
Coronel Felinto 
da Cruz Neves 

Artes Visuais; História. Santana do 
Cariri - CE. 

110 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu de Arte 
e Ofício Casa 
da Cultura 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; 

Tejuçuoca - 
CE. 

111 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Memória José 
Evangelista de 
Vasconcelos 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; 

Centro. 
Tianguá - CE 

111 Privado - 
Associação 

Não informado 

Museu Casa 
Histórica de 
Alcântara 

Artes Visuais. Alcântara - 
MA. 

114 Público - 
Federal 

Não informado 
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Casa de 
Cultura Josué 
Montello 

Não informado São Luís - MA. 116 Público - 
Estadual. 

www.cultura.ma.
gov.br/portal/ccj
m 

Museu Casa 
de Pedro 
Américo 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais 

Areia - PB. 119 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu Casa 
de José 
Américo 

Antropologia e 
Etnografia; 
Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

João Pessoa - 
PB 

121 Público - 
Estadual 

www.fcja.pb.gov
.br 

Casa do Artista 
Popular 

Artes Visuais João Pessoa - 
PB 

122 Público - 
Estadual 

www.paraiba.pb.
gov.br 

Casarão dos 
Azulejos 

Não informado João Pessoa - 
PB. 

124 Público - 
Estadual. 

www.cultura.pb.
gov.br 

Museu 
Professor 
Newton 
Pordeus 
Seixas (Casa 
da Cultura) 

Não informado Pombal - PB 125 Mista - 
Prefeitura e 
Fundação 

www.casadacult
ura.ning.com 
 

 

Casa-Museu 
Mestre Vitalino 

Artes Visuais; Imagem 
e Som. 

Caruaru - PE 131 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa de 
Cultura José 
Condé 

Não informado Caruaru - PE 131 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa-Museu 
Magdalena e 
Gilberto Freyre 

Artes Visuais; História. Recife - PE. 137 Privado - 
Fundação. 

www.fgf.org.br/c
asamuseu/casa
museu.html 

Centro de 
Formação, 
Pesquisa e 
Memória 
Cultural - Casa 
do Carnaval 

Antropologia e 
Etnografia; 
História; Imagem e 
Som. 

Recife - PE. 137 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa-Grande 
do Engenho 
Poço 
Comprido 

Não informado Vicência - PE. 144 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Museu do 
Vaqueiro - 
Casa Antonio 
Cabral 

Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; História. 

Alto Longá - 
PI. 

146 Privado - 
Fundação. 

Não informado 

Museu do 
Piauí - Casa 
de Odilon 
Nunes 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; História 

Teresina - PI. 149 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Museu da 
Casa da 
Cultura de 
Teresina 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
Ciências Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Teresina - PI. 149 Público - 
Municipal. 

www.fcmc.pi.go
v.br 

Casa Museu 
Máximo 
Rebouças 

Antropologia e 
Etnografia; Ciência e 
Tecnologia; História; 
Imagem e Som. 

Areia Branca - 
RN. 

151 Particular. Não informado 

Museu Casa 
Café Filho 

Artes Visuais; História Natal - RN. 157 Público - 
Estadual 

www.memoriavi
va.com.br/cafefil
ho/museu.htm 

Casa de 
Cultura 
Popular 

Não informado Serra Negra 
do Norte - RN 

160 Pública - 
Estadual 

Não informado 
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Oswaldo 
Lamartine 

Casa de 
Cultura João 
Ribeiro 

Artes Visuais; História. Laranjeiras - 
SE 

165 Público - 
Estadual 

Não informado 

SUDESTE 

Casa de 
Cultura 
Roberto Carlos 

Imagem e Som. Cachoeiro de 
Itapemirim - 
ES 

167 Público - 
Municipal. 

www.cachoeiro.
es.gov.br 

Casa dos 
Braga 

Imagem e Som. Cachoeiro de 
Itapemirim - 
ES. 

167 Público - 
Municipal. 

www.cachoeiro.
es.gov.br/site.ph
p?pag_si 
te=CIDADE&id=
CIDADE&id1=2
VISITA 

Casa da 
Cultura de 
Domingos 
Martins 

Não informado Domingos 
Martins - ES. 

168 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa de 
Cultura Dr. 
Mauro Mattos 
Pereira 

História; Imagem e 
Som. 

Fundão - ES. 169 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa de Pedra Não informado Jacaraípe. 
Serra - ES 

173 Particular. Não informado 

Casa da 
Memória de 
Vila Velha 

História. Vila Velha - 
ES. 

173 Privado - 
Associaç
ão. 

Não informado 

Casa Porto 
das Artes 
Plásticas 

Artes Visuais Vitória - ES 174 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Cultura 

Não informado Arinos - MG. 181 Público - 
Municipal 

Não informado 

Parque Museu 
Casa de 
Emeric Marcier 

Artes Visuais. Monte Mário. 
Barbacena - 
MG. 

182 Público - 
Municipal 

Não informado 

Espaço 
Cultural Casa 
do Baile / 
Centro de 
Referência de 
Urbanismo, 
Arquitetura e 
Design 

Artes Visuais; Imagem 
e Som 

Belo Horizonte 
- MG 

184 Público - 
Municipal 

www.pbh.gov.br/
cultura 
 
 

 

Museu Casa 
João Pinheiro 
e Israel 
Pinheiro 

Não informado Caeté - MG. 192 Privado - 
Fundação. 

www.israelpinhe
iro.org.br/caete/
museu.php 

Casa da 
Cultura Nair 
Mendes 
Moreira 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
História; Imagem e 
Som. 

Contagem - 
MG. 

195 Público - 
Municipal 

www.contagem.
mg.gov.br/cultur
a/casadacultura 

Museu Casa 
Guimarães 
Rosa 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais. 

Cordisburgo - 
MG 

196 Público - 
Estadual 

Não informado 

Casa da 
Cultura e 
Museu 

Não informado Cruzília - MG 196 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu Casa 
de Juscelino 

Não informado Diamantina - 
MG. 

197 Privado - 
Fundação 

Não informado 

Casa de 
Cultura de 
Santa Bárbara 

Não informado Governador 
Valadares - 
MG 

199 Não informado Não informado 

Casa da Artes Visuais; História; Guaranésia - 199 Público - Não informado 
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Memória Imagem e Som. MG. Municipal 

Centro de 
Inclusão 
Cultural Casa 
de Drummond 

Itabira - MG Itabira - MG. 200 Público - 
Municipal. 

http://culturaemit
abira.com.br 

Museu Casa 
Alphonsus de 
Guimaraens 

Artes Visuais. Mariana - MG 208 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Museu Casa 
da Cultura de 
Nova Resende 

Arqueologia; Artes 
Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Nova Resende 
- MG 

211 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Fundação 
Casa de 
Cultura Carlos 
Chagas 

Não informado Oliveira - MG 211 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa dos 
Contos de 
Ouro Preto 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; História. 

Ouro Preto - 
MG. 

212 Público - 
Federal 

www.esaf.fazen
da.gov.br/casa-
dos-contos 

Museu Casa 
Guignard 

Artes Visuais; Imagem 
e Som. 

Ouro Preto - 
MG 

212 Público - 
Estadual 

www.cultura.mg.
gov.br 

Casa da 
Memória 

Arqueologia; Imagem e 
Som. 

Pedrinópolis - 
MG. 

215 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Cultura Dr. 
Mildo Rugani 

Não informado Rio Manso - 
MG 

217 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu Casa 
Natal de 
Santos 
Dumont 

Ciência e Tecnologia; 
História. 

Santos 
Dumont - MG 

220 Privado - 
Fundação. 

Não informado 

Casa da 
Cultura 

Não informado São Lourenço 
- MG. 

222 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu 
Regional Casa 
dos Ottoni 

Artes Visuais; História. Centro. Serro - 
MG 

223 Público - 
Federal. 

Não informado 

Casa de 
Memória e 
Pesquisa do 
Legislativo de 
Timóteo 

Não informado Timóteo - MG 223 Público - 
Municipal. 

www.camaradeti
moteo.mg.gov.b
r/historia/index.h
tm 

Casa da 
Cultura 
Godofredo 
Rangel 

Não informado Três Corações 
- MG. 

223-
24 

Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Memória Zizi 
Bomfim 

Arqueologia; Artes 
Visuais; 
Ciência e Tecnologia; 
História; Imagem e 
Som. 

Ubaporanga - 
MG. 

225 Público - 
Municipa 

Não informado 

Casa de 
Memórias e 
Lembranças 
de Chico 
Xavier 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som 

Uberaba - MG. 225 Não informado www.chicoxavier
uberaba.com.br 

Casa Arthur 
Bernardes 

Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; Ciência e 
Tecnologia; História; 
Imagem e Som. 

Viçosa - MG. 228 Público - 
Federal. 

www.ufv.br 

Casa de 
Cultura 
Humberto 
Mauro 

Não informado Volta Grande - 
MG. 

229 Não informado www.pmvg.com.
br 

Casa da 
Cultura de 
Aperibé 

Não informado Aperibé - RJ 231 Público - 
Municipal 

Não informado 
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Casa da 
Cultura de 
Belford Roxo 

Não informado Belford Roxo - 
RJ. 

232 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa-Ateliê 
Carlos Scliar 

Não informado São Bento. 
Cabo Frio - 
RJ. 

233 Privado - 
Fundação 

www.carlosscliar
.com/institutoCF
.htm 

Casa de 
Cultura Villa 
Maria 

Não informado Campos dos 
Goytacazes - 
RJ. 

234 Público - 
Estadual. 

www.uenf.br/Ue
nf/Pages/Reitori
a/Villa_Maria 

Casa de 
Euclides da 
Cunha 

Antropologia e 
Etnografia; 
Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Cantagalo - 
RJ. 

234 Público - 
Estadual. 

www.funarj.rj.go
v.br 

Casa de 
Casimiro de 
Abreu 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Casimiro de 
Abreu - RJ 

234 Público - 
Estadual. 

www.funarj.rj.go
v.br 

Casa de 
Cultura 
Estação 
Casimiro de 
Abreu 

Não informado Casimiro de 
Abreu - RJ 

234-
35 

Público - 
Municipal. 

www.culturacasi
miro.rj.gov.br/ca
sa_cultura.html 

Casa de 
Cultura 
Heloísa Alberto 
Torres 

Arqueologia; Artes 
Visuais; História. 

Itaboraí - RJ. 237 Mista - 
Municipal e 
Federal 
(IPHAN). 

www.itaborai.rj.g
ov.br 

Casa de 
Cultura de 
Itaguaí 

Não informado Itaguaí - RJ 237 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Cultura José 
Francisco 
Madeira de 
Viveiros 

Não informado Mendes - RJ. 238 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu Casa 
de Oliveira 
Vianna 

História; Imagem e 
Som. 

Niterói - RJ. 239 Público - 
Estadual 

www.funarj.rj.go
v.br 

Casa da 
Descoberta - 
Centro de 
Divulgação 
de Ciência da 
Universidade 
Federal 
Fluminense 

Ciência e Tecnologia. Niterói - RJ. 240 Público - 
Federal. 

www.casadades
coberta.uff.br 

Casa da 
Cultura de 
Paraty 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
História; Imagem e 
Som; Virtual. 

Paraty - RJ. 243 Privado - 
Associação 

www.casadacult
uraparaty.org.br 

Palácio Rio 
Negro - Museu 
Casa 
dos 
Presidentes da 
República 

Artes Visuais; História. Petrópolis - 
RJ. 

244 Público - 
Federal. 

Não informado 

Museu Casa 
de Santos 
Dumont - A 
Encantada 

História. Petrópolis - RJ 244 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu Casa 
do Colono 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; Ciência 
e Tecnologia; História; 
Imagem e Som 

Quatis - RJ. 245 Privado - 
Associação 

Não informado 
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Museu Casa 
Quissamã 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
História; Imagem e 
Som. 

Quissamã - 
RJ. 

245 Público - 
Municipal 
 

 

Não informado 

Casa da 
Cultura Dr. 
Bento Costa 
Jr. 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som 

Rio das Ostras 
- RJ. 

246 Público - 
Municipal 

www.culturariod
asostras.com.br 

Museu Casa 
de Benjamin 
Constant 

Artes Visuais. Rio de Janeiro 
- RJ 

247 Público - 
Federal. 

Não informado 

Museu Casa 
de Rui 
Barbosa 

Artes Visuais; História. Rio de Janeiro 
- RJ 

252 Público - 
Federal. 

www.casaruibar
bosa.gov.br 

Museu Casa 
do Pontal 

Artes Visuais. Rio de Janeiro 
- RJ 

255 Privado - 
OSCIP. 

www.museucas
adopontal.com.b
r 

Museu da 
Limpeza 
Urbana / Casa 
de Banho Dom 
João VI 

Antropologia e 
Etnografia; 
História; Imagem e 
Som. 

Rio de Janeiro 
- RJ 

258 Público - 
Municipal 

http://comlurb.rio
.rj.gov.br/emp_
museu.htm 

Casa da 
Ciência - 
Centro Cultural 
de Ciência e 
Tecnologia da 
UFRJ 

Não informado Rio de Janeiro 
- RJ 

263 Público - 
Federal. 

www.casadacie
ncia.ufrj.br 

Casa das 
Canoas 

Não informado Rio de Janeiro 
- RJ 

263 Privado - 
Fundação 

www.niemeyer.o
rg.br/canoas/can
oas.htm 

Museu-Sítio 
Arqueológico 
Casa dos 
Pilões 

Não informado Rio de Janeiro 
- RJ 

265 Público - 
Federal. 

www.jbrj.gov.br/
cultura/piloes.ht
m 

Casa da 
Cultura 
Professor 
Francisco 
Portugal Neves 
- Museu A 
Centenária 
Madalena 

Não informado Santa Maria 
Madalena - 
RJ. 

269 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Memória 
Arthur 
Dalmasso 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Teresópolis - 
RJ 

270 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu Casa 
da Hera 

História. Vassouras - 
RJ. 

273 Público - 
Federal. 

Não informado 

Museu Casa 
de Portinari 

Artes Visuais; História. Brodowski - 
SP 

284 Público - 
Estadual 

www.casadeport
inari.com.br 

Museu 
Municipal Casa 
da Memória 

Antropologia e 
Etnografia; Ciências 
Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Cajamar - SP. 284 Público - 
Municipal. 

www.casadame
moriacajamar.co
m.br 

Museu 
Itinerante Casa 
da Mémória 

Não informado Cajamar - SP. 285 Não informado Não informado 

Casa da 
Xilogravura 

Artes Visuais Campos do 
Jordão - SP 

288 Privado - 
Empresa 

www.casadaxilo
gravura.com.br 

Museu 
Histórico e 

Antropologia e 
Etnografia; 

Casa Branca - 
SP. 

289 Público - 
Municipal. 

Não informado 
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Pedagógico 
Alfredo 
e Afonso de 
Taunay de 
Casa Branca 

Arqueologia; 
Artes Visuais; Ciência 
e Tecnologia; História; 
Imagem e Som. 

Museu 
Casarão Pau 
Preto 

História. Indaiatuba - 
SP. 

296 Público - 
Municipal. 

www.promemori
a.indaiatuba.sp.
gov.br/casaraoin
dex.html 

Museu e Casa 
da Cultura Dr. 
Paulo Portugal 

Artes Visuais. História. 
Imagem e Som. 

Jardinópolis - 
SP 

299 Público - 
Municipal 

www.jardinopoli
s.sp.gov.br 

Casa da 
Memória Dr. 
Armindo de 
Beghini 

Não informado Lindóia - SP. 301 Público - 
Municipal 

www.lindoia.sp.
gov.br 

Casa da 
Cultura e 
Biblioteca 
Municipal 

Não informado Lins - SP 301 Não informado Não informado 

Casa da 
Cultura 
Rogério 
Cardoso 

Não informado Mococa - SP. 304 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Memória de 
Mongaguá 

História; Imagem e 
Som 

Mongaguá - 
SP 

305 Privado - 
OSCIP. 

Não informado 

Centro Cultural 
Casa da 
Estação 

Não informado Poá - SP 313 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Cultura 

Não informado Ribeirão 
Grande - SP. 

315 Público - 
Estadual 

www.fflorestal.s
p.gov.br 

Casa da 
Cultura 
Euclides da 
Cunha 

Não informado São José do 
Rio Pardo - SP 

319 Público - 
Municipal 

www.casaeuclidi
ana.org.br 

Museu 
Histórico e 
Pedagógico 
Casa do 
Anhangüera 

Antropologia e 
Etnografia; 
História; Imagem e 
Som. 

Santana de 
Parnaíba - SP. 

319 Público - 
Municipal 

www.santanade
parnaiba.sp.gov.
br 

Casa da 
Cultura Miguel 
Reale 

Não informado São Bento do 
Sapucaí - SP 

323 Não informado Não informado 

Museu da 
Casa Brasileira 

Artes Visuais. São Paulo - 
SP. 

329 Mista - Estadual 
e Associação. 

www.mcb.sp.go
v.br 

Museu da 
Cidade de São 
Paulo - Casa 
do Grito 

Não informado São Paulo - 
SP. 

333 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu da 
Cidade de São 
Paulo - 
Casa do Sítio 
da Ressaca 

Não informado São Paulo - 
SP 

333 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu da 
Cidade de São 
Paulo - Casa 
do Tatuapé 

Não informado São Paulo - 
SP. 

333 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu da 
Cidade de São 
Paulo - Casa 
do Bandeirante 

Não informado São Paulo - 
SP. 

333 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu da 
Cidade de São 

História. São Paulo - 
SP 

340 Público - 
Municipal 

Não informado 
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Paulo - Casa 
do Sertanista 

Museu da 
Cidade de São 
Paulo - Casa 
Nº 1 

História. São Paulo - 
SP 

341 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa das 
Rosas - 
Espaço 
Haroldo 
de Campos de 
Poesia e 
Literatura 

Não informado São Paulo - 
SP. 

341 Mista - Estadual 
e Associação 

www.casadasro
sas-sp.org.br; 
www.poiesis.org
.br 

Casa 
Guilherme de 
Almeida 

Não informado São Paulo - 
SP. 

341 Mista - Estadual 
e Associação. 

www.poiesis.org
.br/index.php?op
tion=com_ 
content&task=vi
ew&id=7 

A CASA 
Museu do 
Objeto 
Brasileiro 

Não informado São Paulo - 
SP. 

346 Não informado www.acasa.org.
br 

Casa de 
Cultura 
Marcelo 
Grassmann 

Artes Visuais São Simão - 
SP 

349 Público - 
Municipal. 

ccmgrassmann.
saosimao.sp.go
v.br 

Casa Martim 
Afonso 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som 

São Vicente - 
SP. 

350 Público - 
Municipal 

Não informado 

Instituto 
Histórico e 
Geográfico da 
Cidade de São 
Vicente (Casa 
do Barão) 

Não informado São Vicente - 
SP. 

350 Público - 
Municipal. 

www.saovicente
.sp.gov.br/conhe
ca/ 
pontosturisticos/
casabarao/index
.asp 

Centro de 
Estudos do 
Tropeirismo / 
Casarão do 
Brigadeiro 
Tobias 

História. Sorocaba - 
SP. 

351 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Instituto 
Histórico, 
Geográfico e 
Genealógico 
de Sorocaba - 
Casa de 
Aluísio de 
Almeida 

Não informado Sorocaba - 
SP. 

352 Público - 
Municipal. 

www.ihggs.org.b
r 

Casa da 
Cultura de 
Vargem 
Grande do Sul 

História. Vargem 
Grande do Sul 
- SP. 

357 Público - 
Municipal. 

Não informado 

REGIÃO SUL 

Casa do 
Pioneiro 

Não informado Apucarana - 
PR 

360 Não informado Não informado 

Casa do 
Lembrador 

Não informado Arapoti - PR. 360 Particular www.arapoti.pr.
gov.br 

Casa da 
Cultura de Boa 
Ventura de 
São Roque 

Arqueologia; Artes 
Visuais; 
Ciência e Tecnologia; 
História; Imagem e 
Som. 

Boa Ventura 
de São Roque 
- PR 

362 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Cultura Parque 
da Farinheira 

Não informado Boa Ventura 
de São Roque 
- PR. 

362 Público - 
Municipal. 

Não informado 
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Casa da 
Memória - 
Associação 
Parque 
Histórico de 
Carambeí 

Não informado Carambeí - PR 364 Não informado Não informado 

Casa de 
Sinhara 

História. Castro - PR 366 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Museu do 
Imigrante 
Alemão - 
Casa do 
Colono Das 
Kolonistenhaus 

Não informado Castro - PR. 366 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Museu Casa 
do Imigrante 
Holandês 

Não informado Castro - PR 366 Privado - 
Associação 

Não informado 

Casa da 
Cultura de 
Cerro Azul 

Não informado Cerro Azul - 
PR. 

367 Não informado Não informado 

Casa do 
Colono Italiano 
Eugênio 
Mottin - Parque 
Municipal da 
Uva 

Não informado Colombo - PR. 368 Não informado Não informado 

Casa João 
Turin 

Artes Visuais; História. Curitiba - PR. 370 -
71 

Público - 
Estadual 

www.pr.gov.br/t
urin 

Casa da 
Memória de 
Curitiba 

Não informado Curitiba - PR. 373 Público - 
Municipal. 

www.casadame
moria.org.br 

Casa Romário 
Martins 

Não informado Curitiba - PR. 374 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa Erbo 
Stenzel 

Não informado Curitiba - PR 374 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Umbigo Casa 
de Cultura 
(MUSIN) / 
Museu 
Independente 

Não informado Curitiba - PR. 375 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casa Culpi - 
Memorial da 
Imigração 
Italiana 

Não informado Curitiba - PR. 376 Não informado www.fundacaoc
ulturaldecuritiba.
com.br 

Casa Sede da 
Fazenda 
Florestal - 
Palacete do 
Pinho / 
Instituto 
Agronômico do 
Paraná - 
IAPAR 

Não informado Fernandes 
Pinheiro - PR. 

378 Não informado Não informado 

Casa da 
Memória de 
Goioerê 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Goioerê - PR. 378 - 
79 

Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa Benjamin 
C. Teixeira 

Não informado Guarapuava - 
PR. 

379 Particular Não informado 

Casa do 
Fandango 

Não informado Guaraqueçaba 
- PR. 

380 Particular www.turismo.pr.
gov.br 

Museu Casa 
das Conchas 

Arqueologia; Ciências 
Naturais e História 
Natural. 

Guaratuba - 
PR. 

380 Privado - 
Associação 

Não informado 

Casa da 
Cultura José 

Não informado Itaguajé - PR. 381 Público - 
Municipal. 

Não informado 
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Pereira Neto 

Casa da 
memória 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; 
Ciência e Tecnologia; 
História; Imagem e 
Som. 

Itaipulândia - 
PR. 

381 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Memória de 
Ivatuba - 
Museu 

Não informado Ivatuba - PR 381 Não informado Não informado 

Casa Cel. 
Joaquim 
Lacerda 

História; Imagem e 
Som. 

Lapa - PR. 382 Público - 
Federal 

Não informado 

Museu Casa 
da Memória ou 
Casa dos 
Cavalinhos 

Artes Visuais; História. Lapa - PR. 382 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa da 
Memória 
Madre Leônia 
Milito 

Não informado Londrina - PR. 384 Não informado www.madreleoni
amilito.com.br/c
asa.htm 

Casa da 
Memória de 
Marilena 

Não informado Marilena - PR. 385 Não informado Não informado 

Casa Rocha 
Pombo 

Artes Visuais; História. Morretes - PR. 386 Público - 
Municipal. 

Não informado 
(museu 
fechado) 

Casa da 
Memória de 
Piên 

História; Imagem e 
Som. 

Piên - PR. 389 Mista - 
Municipal e 
Fundação. 

Não informado 

Casa da 
Memória 
Paraná 

História; Imagem e 
Som. 

Ponta Grossa 
- PR. 

390 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa Bucovina Não informado Rio Negro - 
PR 

393 Não informado www.rionegro.pr
.gov.br 

Casa de 
Memória de 
Santa Maria do 
Oeste 

Não informado Santa Maria 
do Oeste - PR 

393 Não informado Não informado 

Casa da 
Memória Padre 
Bahuer 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; Artes 
Visuais; Ciências 
Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

São Mateus 
do Sul - PR. 

395 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu Casa 
do Colono 

História. Tibagi - PR 396 Público - 
Municipal 

www.tibagi.pr.go
v.br 

Casa de 
Memórias Nhá 
Tota 

Não informado Tibagi - PR. 397 Não informado Não informado 

Casa da 
Memória de 
Virmond 

Não informado Virmond - PR 399 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa do 
Imigrante 
Poplawski 
Samojeden 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; 
Artes Visuais; Ciência 
e Tecnologia; História; 
Imagem e Som. 

Áurea - RS. 404 Privado - 
Associação. 

Não informado 
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Memorial e 
Espaço 
Cultural Casa 
do Leite 

Imagem e Som. Cachoeirinha - 
RS. 

406 Público - 
Municipal. 

www.cachoeirin
ha.rs.gov.br 

Museu 
Ambiência 
Casa de Pedra 

Antropologia e 
Etnografia; História 

Caxias do Sul 
- RS 

409 Público - 
Municipal. 

www.caxias.rs.g
ov.br 

Museu Casa 
Zinani 

Não informado Caxias do Sul 
- RS 

410 Não informado www.estradaimi
grante.com.br 

Museu 
Municipal Casa 
de Pedra 

História Farroupilha - 
RS. 

414 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu de 
Ivorá / Casa de 
Cultura Alberto 
Pasqualini 

Não informado Ivorá - RS. 420 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa de 
Cultura José 
Neri da Silveira 

Artes Visuais; Ciências 
Naturais 
e História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Lavras do Sul 
- RS. 

422 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Cultura e 
Memorial 
do Estreito 
Augusto César 

Não informado Marcelino 
Ramos - RS 

422 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa de 
Memória e 
Cultura 

Artes Visuais; Ciências 
Naturais 
e História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Mariano Moro 
- RS 

423 Público - 
Municipal. 

www.pmmariano
moro.com.br 

Casa da 
Cultura de 
Mostardas 

Não informado Mostardas - 
RS 

424 Não informado Não informado 

Casa da 
Cultura Dr. 
Otto Stahl 

História. Não-me-
Toque - RS. 

424 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu 
Comunitário 
Casa Schmitt-
Presser 

Não informado Novo 
Hamburgo - 
RS. 

427 Público - 
Municipal. 

www.scheffel.co
m.br 

Casa de 
Cultura Mário 
Quintana 

Não informado Porto Alegre - 
RS. 

442 Público - 
Estadual 

www.ccmq.rs.go
v.br 

Casa de 
Memória 
Edmundo 
Cardoso 

Não informado Santa Maria - 
RS. 

450 Privado. Não informado 

Memorial Casa 
da Xuxa 

Não informado Santa Rosa - 
RS. 

451 Público - 
Municipal. 

www.santarosa.r
s.gov.br 

Casa da 
imagem e 
Memória 

Não informado São Borja - RS 454 Privado - 
Fundação. 

www.urcamp.tch
e.br 

Memorial Casa 
João Goulart 

Não informado São Borja - 
RS. 

455 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa João 
Luiz Pozzobon 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; Artes 
Visuais; Ciências 
Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

São João do 
Polêsine - RS 

456 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casa de 
Cultura 

História. Severiano de 
Almeida - RS. 

459 Público - 
Municipal 

Não informado 
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Museu Casa 
Costa e Silva 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; Artes 
Visuais; Ciências 
Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Taquari - RS. 461 Público - 
Municipal 

www.casacosta
esilva.taquari.co
m 

Museu Casa 
da Memória 

Não informado Águas de 
Chapecó - SC 

468 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Memória e da 
Cultura de Alto 
Bela Vista 

Não informado Alto Bela Vista 
- SC 

468 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa dos 
Açores - 
Museu 
Etnográfico 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
Ciências Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Biguaçu - SC. 469 Público - 
Estadual 

Não informado 

Casa da 
Memória da 
Escola número 
1 

História. Blumenau - 
SC. 

470 Público - 
Municipal 

www.fcblu.com.
br/escolan1/inde
x.asp 

Casa do 
Homem do 
Mar 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; Artes 
Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; História; 
Imagem e Som. 

Bombinhas - 
SC. 

471 Privado - 
OSCIP. 

www.chm.org.br 

Casa de Aldo 
Krieger 

Artes Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Brusque - SC. 471 Privado - 
Sociedade. 

www.iak.org.br 

Centro de 
Documentação 
- Casa da 
Memória 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; História; 
Imagem e Som; Virtual 

Florianópolis - 
SC. 

477 Público - 
Municipal 

www.pmf.sc.gov
.br/franklincasca
es 

Casa da 
Cultura Lydia 
Frey 

Não informado Fraiburgo - 
SC. 

480 Público - 
Municipal. 

www.fraiburgo.s
c.gov.br 

Museu Casa 
da Cultura Pe. 
Bernardo 
Junkes 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; Ciências 
Naturais e História 
Natural; Ciência 
e Tecnologia; História; 
Imagem e Som. 

Içara - SC. 481 Público - 
Municipal. 

www.icara.sc.go
v.br 

Museu Casa 
do Agente 
Ferroviário 
Anselmo 
Cargnin 

História Içara - SC 481 -
82 

Público - 
Municipal.  

www.icara.sc.go
v.br 

Casarão da 
Fazenda Domit 
(Fazenda São 
Jorge) 

Não informado Irineópolis - 
SC 

482 Não informado Não informado 

Casa de 
Memória 
Camaroli 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
História; Imagem e 
Som. 

Itá - SC. 483 Público - 
Municipal. 

www.ita.sc.gov.
br 

Casa Alberton Não informado Itá - SC 483 Público - 
Municipal. 

www.ita.sc.gov.
br 

Casa da 
Cultura Dide 

Não informado Itajaí - SC 483 Público - 
Municipal 

www.casadacult
ura.worpress.co
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Brandão m 

Casa do 
Colonizador 

Não informado Jaraguá do 
Sul - SC 

485 Público - 
Municipal 

Não informado 

Museu - Casa 
Fritz Alt 

Artes Visuais; História. Joinville - SC. 485 Público - 
Municipal 

Não informado 

Casa da 
Memória e 
Cemitério do 
Imigrante de 
Joinville 

Não informado Joinville - SC. 487 Público - 
Municipal 

www.joinvillecult
ural.sc.gov.br/ho
me.php?page=9 

Casa da 
Memória de 
Lacerdópolis 

História. Lacerdópolis - 
SC 

487 Público - 
Municipal. 

www.lacerdopoli
s.sc.gov.br 

Casa de Anita Artes Visuais; História. Laguna - SC 488 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa do 
Imigrante Carl 
Weege 

História. Pomerode - 
SC 

490 Mista - 
Municipal e 
Empresa 

www.pomerode.
com.br 

Museu Casa 
do Escultor 
Erwin 
Teichmann 

Não informado Pomerode - 
SC 

490 Não informado Não informado 

Casa da 
Cultura 
Quilombo 

Artes Visuais; Ciências 
Naturais e 
História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Quilombo - 
SC. 

491 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Casa de 
Campo do 
Governador 
Hercílio Pedro 
da Luz 

Artes Visuais; História Rancho 
Queimado - 
SC. 

492 Público - 
Estadual. 

Não informado 

Casa da 
Memória Viúva 
Nute 

Não informado Seara - SC. 495 Casa da 
Memória Viúva 
Nute 

Não informado 

Casa Emy 
Klug 

Não informado Taió - SC. 495 Não informado Não informado 

Casa do Poeta 
Lindolf Bell 

Artes Visuais; História. Timbó - SC. 495 - 
96 

Público - 
Municipal 

www.lindolfbell.c
om.br 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

Museu Casa 
da Memória 
Viva 

Não informado Brasília - DF. 509 Não informado www.oclubedos
om.com.br/mem
oriaviva.htm 

Museu Casa 
de Cora 
Coralina 

História. Goiás - GO. 517 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Museu 
Histórico de 
Itaberaí - 
Casa Coronel 
João Caldas 

Arqueologia; Artes 
Visuais; História; 
Imagem e Som. 

Itaberaí - GO. 517 Privada - 
Associação 

www.itaberai.go.
gov.br; 
www.itaberai.net 

Museu Casa 
da Princesa 

Antropologia e 
Etnografia; 
Arqueologia; Artes 
Visuais; História; 
Imagem e Som 

Pilar de Goiás 
- GO. 

519 Público - 
Federal 

Não informado 

Museu de Pré-
História Casa 
Dom Aquino 

Arqueologia; Ciências 
Naturais e História 
Natural. 

Cuiabá - MT. 526 Mista - 
Municipal e 
ONG. 

www.institutoec
oss.com.br 

Casa Memorial 
dos Viajantes 

Antropologia e 
Etnografia; Artes 
Visuais; 
Ciência e Tecnologia; 
História; Imagem e 
Som. 

Diamantino - 
MT 

528 Público - 
Municipal. 

www.diamantino
.mt.gov.br 
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Casa da 
Memória do 
Marechal 
Rondon 

Não informado Pontes e 
Lacerda - MT 

529 Público - 
Municipal. 

Não informado 

Museu de 
História 
Natural e Casa 
de Memória 
Kadiwéu 

Arqueologia; Ciências 
Naturais 
e História Natural; 
História; Imagem e 
Som. 

Bonito - MS. 533 Privado - 
Empresa. 

www.bonitotrilha
domirante.com.b
r 

Casa 
Operariana - 
Memorial 
do Operário 
Futebol Clube 

Não informado Campo 
Grande - MS 

535 Privado - 
Associação. 

Não informado 

Casa da 
Ferrovia 

Não informado Campo 
Grande - MS. 

536 Público - 
Municipal 

Não informado 

Fonte: Guia dos Museus Brasileiros (2011). 
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Tabela A - Organização das instituições de guarda | Casa Museu e Casa-Museu. 

 
  
 
CASA MUSEU 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casa Museu Solar Santo Antônio 86 

2. Casa Museu Máximo Rebouças 151 

3. A Casa Museu do Objeto Brasileiro 346 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 
 
Tabela B - Organização das instituições de guarda | Casa Museu e Casa-Museu. 

 
  
 
CASA-MUSEU 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casa-Museu de Graciliano Ramos 63 

2. Casa-Museu Mestre Vitalino 131 

3. Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre 137 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 
 
Tabela C - Organização das instituições de guarda | Museu Casa. 

 
 
 
 
MUSEU CASA 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Museu Casa Branca 27 

2. Museu Casa de Eduardo Ribeiro 35 

3. Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses 72 

4. Museu Casa Verde 74 

5. Museu Casa de Maria Bonita 78 

6. Museu Casa de Ruy Barbosa 87 

7. Museu Casa dos Sete Candeeiros 91 

8. Museu Casa Beato Pedro Batista 91 

9. Museu Casa Histórica de Alcântara 114 

10. Museu Casa de Pedro Américo 119 

11. Museu Casa de José Américo 121 

12. Museu Casa Café Filho 157 

13. Parque Museu Casa de Emeric Marcier 182 

14. Museu Casa João Pinheiro e Israel Pinheiro 192 

15. Museu Casa Guimarães Rosa 196 

16. Museu Casa de Juscelino 197 

17. Museu Casa Alphonsus de Guimaraens 208 

18. Museu Casa da Cultura de Nova Resende 211 

19. Museu Casa Guignard 212 

20. Museu Casa Natal de Santos Dumont 220 

21. Museu Casa de Oliveira Vianna 239 

22. Palácio Rio Negro - Museu Casa dos Presidentes da República 244 

23. Museu Casa de Santos Dumont - A Encantada 244 

24. Museu Casa do Colono 245 

25. Museu Casa Quissamã 245 

26. Museu Casa de Benjamin Constant 247 

27. Museu Casa de Rui Barbosa 252 

28. Museu Casa do Pontal 255 

29. Museu Casa da Hera 273 

30. Museu Casa de Portinari 284 

31. Museu Casa do Imigrante Holandês 366 

32. Museu Casa das Conchas 380 

33. Museu Casa da Memória ou Casa dos Cavalinhos 382 

34. Museu Casa do Colono 396 

35. Museu Casa Zinani 410 

36. Museu Casa Costa e Silva 461 

37. Museu Casa da Memória 468 

38. Museu Casa da Cultura Pe. Bernardo Junkes 481 

39. Museu Casa do Agente Ferroviário Anselmo Cargnin 481-82 

40. Museu - Casa Fritz Alt 485 

41. Museu Casa do Escultor Erwin Teichmann 490 

42. Museu Casa da Memória Viva 509 

43. Museu Casa de Cora Coralina 517 

44. Museu Casa da Princesa 519 
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Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 
 
Tabela D - Organização das instituições de guarda | Casa de Cultura. 
 
 
 
  
CASA DE 
CULTURA 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casa de Cultura Ivan Marrocos 50 

2. Casa de Cultura e Museu Prof. Arthur Ramos 64 

3. Casa de Cultura de Água Fria 68 

4. Casa de Cultura Maria da Silva Cravo 71 

5. Casa de Cultura Jorge Amado 74 

6. Casa de Cultura de Mutuípe 78 

7. Casa de Cultura do Benin 88 

8. Casa de Cultura Cristiano Câmara 103 

9. Casa de Cultura Josué Montello 116 

10. Casa de Cultura José Condé 131 

11. Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine 160 

12. Casa de Cultura João Ribeiro 165 

13. Casa de Cultura Roberto Carlos 167 

14. Casa de Cultura Dr. Mauro Mattos Pereira 169 

15. Casa de Cultura de Santa Bárbara 199 

16. Fundação Casa de Cultura Carlos Chagas 211 

17. Casa de Cultura Humberto Mauro 229 

18. Casa de Cultura Villa Maria 234 

19. Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu 234 - 
235 

20. Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres 237 

21. Casa de Cultura de Itaguaí 237 

22. Casa de Cultura Marcelo Grassmann 349 

23. Umbigo Casa de Cultura (MUSIN) / Museu Independente 375 

24. Casa de Cultura José Neri da Silveira 422 

25. Casa de Cultura Mário Quintana 442 

26. Casa de Cultura  459 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1).  
 
Tabela E - Organização das instituições de guarda | Casa da Cultura. 
 
CASA DA 
CULTURA 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casa da Cultura de Arapiraca 57 

2. Casa da Cultura de Porto Real do Colégio 64 

3. Casa da Cultura Otacílio Novaes 93 

4. Casa da Cultura de Domingos Martins 168 

5. Casa da Cultura 181 

6. Casa da Cultura Nair Mendes Moreira 195 

7. Casa da Cultura e Museu 196 

8. Casa da Cultura Dr. Mildo Rugani 217 

9. Casa da Cultura 222 

10. Casa da Cultura Godofredo Rangel 223 - 
224 

11. Casa da Cultura de Aperibé 231 

12. Casa da Cultura de Belford Roxo 232 

13. Casa da Cultura José Francisco Madeira de Viveiros 238 

14. Casa da Cultura de Paraty 243 

15. Casa da Cultura Dr. Bento Costa Jr. 246 

16. Casa da Cultura Professor Francisco Portugal Neves - Museu A 
Centenária Madalena 

269 

17. Casa da Cultura e Biblioteca Municipal 301 

18. Casa da Cultura Rogério Cardoso 304 

19. Casa da Cultura 315 

20. Casa da Cultura Euclides da Cunha 319 

21. Casa da Cultura Miguel Reale 323 

22. Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul 357 

23. Casa da Cultura de Boa Ventura de São Roque 362 

24. Casa da Cultura Parque da Farinheira 362 

25. Casa da Cultura de Cerro Azul 367 
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26. Casa da Cultura José Pereira Neto 381 

27. Casa da Cultura e Memorial do Estreito Augusto César 422 

28. Casa da Cultura de Mostardas 424 

29. Casa da Cultura Dr. Otto Stahl 424 

30. Casa da Cultura Lydia Frey 480 

31. Casa da Cultura Dide Brandão 483 

32. Casa da Cultura Quilombo 491 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 

 
Tabela F - Organização das instituições de guarda | Casa da (e) Memória. 
  
CASA DA (E) 
MEMÓRIA 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casa de Memória Daniel Pereira de Mattos 24 

2. Casa da Memória - UNAMA 44 

3. Casa da Memória do Povo de Jaguaretama 105 

4. Casa da Memória José Evangelista de Vasconcelos 111 

5. Casa da Memória de Vila Velha 173 

6. Casa da Memória 199 

7. Casa da Memória 215 

8. Casa de Memória e Pesquisa do Legislativo de Timóteo 223 

9. Casa da Memória Zizi Bomfim 225 

10. Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier 225 

11. Casa da Memória Arthur Dalmasso 270 

12. Casa da Memória Dr. Armindo de Beghini 301 

13. Casa da Memória de Mongaguá 305 

14. Casa da Memória – Associação Parque Histórico de Carambeí 364 

15. Casa da Memória de Curitiba 373 

16. Casa da Memória de Goioerê 378 - 
379 

17. Casa da Memória 381 

18. Casa da Memória de Ivatuba - Museu 381 

19. Casa da Memória Madre Leônia Milito 384 

20. Casa da Memória de Marilena 385 

21. Casa da Memória de Piên  389 

22. Casa da Memória Paraná 390 

23. Casa de Memória de Santa Maria do Oeste 393 

24. Casa da Memória Padre Bahuer 395 

25. Casa de Memórias Nhá Tota 397 

26. Casa da Memória de Virmond 399 

27. Casa de Memória e Cultura 423 

28. Casa de Memória Edmundo Cardoso 450 

29. Casa da Memória e da Cultura de Alto Bela Vista 468 

30. Casa da Memória da Escola número 1 470 

31. Casa de Memória Camaroli 483 

32. Casa da Memória e Cemitério do Imigrante de Joinville 487 

33. Casa da Memória de Lacerdópolis 487 

34. Casa da Memória Viúva Nute 495 

35. Casa Memorial dos Viajantes 528 

36. Casa da Memória do Marechal Rondon 529 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 

 
Tabela G - Organização das instituições de guarda | Casa (complemento). 
 
CASA  + 
COMPLEMENTO 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casa dos Povos da Floresta 25 

2. Casa Chico Mendes 27 

3. Casa Cultural Povo Kokama 38 

4. Casa da Arte 62 

5. Casa da Palavra 62 

6. Casa de Marechal Deodoro 63 

7. Casa do Poeta Jorge de Lima 65 

8. Casa do Samba de D. Dalva 70 

9. Casa Anísio Teixeira 70 
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10. Casa Afrânio Peixoto 76 

11. Casa da Música da Bahia 87 

12. Casa de Angola 89 

13. Casa do Samba - Centro de Referência do Samba de Roda do 
Recôncavo 

92 

14. Casa de José de Alencar 100 

15. Casa do Artista Popular 122 

16. Casa-Grande do Engenho Poço Comprido 144 

17. Casa dos Braga 167 

18. Casa de Pedra 173 

19. Casa Porto das Artes Plásticas 174 

20. Casa dos Contos de Ouro Preto 212 

21. Casa Arthur Bernardes 228 

22. Casa-Ateliê Carlos Scliar 233 

23. Casa de Euclides da Cunha 234 

24. Casa de Casimiro de Abreu 234 

25. Casa da Descoberta - Centro de Divulgação de Ciência da 
Universidade Federal Fluminense 

240 

26. Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da 
UFRJ 

263 

27. Casa das Canoas 263 

28. Casa da Xilogravura 288 

29. Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e 
Literatura 

341 

30. Casa Guilherme de Almeida 341 

31. Casa Martim Afonso 350 

32. Casa do Pioneiro 360 

33. Casa do Lembrador 360 

34. Casa de Sinhara 366 

35. Casa do Colono Italiano Eugênio Mottin - Parque Municipal da 
Uva 

368 

36. Casa João Turin 370 - 
371 

37. Casa Romário Martins 374 

38. Casa Erbo Stenzel 374 

39. Casa Culpi - Memorial da Imigração Italiana 376 

40. Casa Sede da Fazenda Florestal - Palacete do Pinho / Instituto 
Agronômico do Paraná - IAPAR 

378 

41. Casa Benjamin C. Teixeira 379 

42. Casa do Fandango 380 

43. Casa Cel. Joaquim Lacerda 382 

44. Casa Rocha Pombo 386 

45. Casa Bucovina 393 

46. Casa do Imigrante Poplawski Samojeden 404 

47. Casa da imagem e Memória 454 

48. Casa João Luiz Pozzobon 456 

49. Casa dos Açores - Museu Etnográfico 469 

50. Casa do Homem do Mar 471 

51. Casa de Aldo Krieger 471 

52. Casa Alberton 483 

53. Casa do Colonizador 485 

54. Casa de Anita 488 

55. Casa do Imigrante Carl Weege 490 

56. Casa de Campo do Governador Hercílio Pedro da Luz 492 

57. Casa Emy Klug 495 

58. Casa do Poeta Lindolf Bell 495 - 
496 

59. Casa Operariana – Memorial do Operário Futebol Clube 535 

60. Casa da Ferrovia 536 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 
 
Tabela H - Organização das instituições de guarda | Museu (Complemento + Casa). 
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MUSEU - 
COMPLEMENTO 
+ 
CASA/CASARÃO 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Museu da Casa do Penedo 64 

2. Museu da Casa Colonial 79 

3. Museu Vivo do Padre Cícero (Casarão do Padre Cícero) 106 

4. Museu de Arte e Ofício Casa da Cultura 111 

5. Museu Professor Newton Pordeus Seixas (Casa da Cultura) 125 

6. Museu do Vaqueiro - Casa Antonio Cabral 146 

7. Museu do Piauí - Casa de Odilon Nunes 149 

8. Museu da Casa da Cultura de Teresina 149 

9. Museu Regional Casa dos Ottoni 223 

10. Museu da Limpeza Urbana / Casa de Banho Dom João VI 258 

11. Museu-Sítio Arqueológico Casa dos Pilões 265 

12. Museu Municipal Casa da Memória 284 

13. Museu Itinerante Casa da Memória 285 

14. Museu Histórico e Pedagógico Alfredo e Afonso de Taunay de 
Casa Branca 

289 

15. Museu Casarão Pau Preto 296 

16. Museu e Casa da Cultura Dr. Paulo Portugal 299 

17. Museu Histórico e Pedagógico Casa do Anhangüera 319 

18. Museu da Casa Brasileira 329 

19. Museu da Cidade de São Paulo - Casa do Grito 333 

20. Museu da Cidade de São Paulo - Casa do Sítio da Ressaca 333 

21. Museu da Cidade de São Paulo - Casa do Tatuapé 333 

22. Museu da Cidade de São Paulo - Casa do Bandeirante 333 

23. Museu da Cidade de São Paulo - Casa do Sertanista 340 

24. Museu da Cidade de São Paulo - Casa Nº 1 341 

25. Museu do Imigrante Alemão - Casa do Colono Das 
Kolonistenhaus 

366 

26. Museu Ambiência Casa de Pedra 409 

27. Museu Municipal Casa de Pedra 414 

28. Museu de Ivorá / Casa de Cultura Alberto Pasqualini 420 

29. Museu Comunitário Casa Schmitt-Presser 427 

30. Museu Histórico de Itaberaí - Casa Coronel João Caldas 517 

31. Museu de Pré-História Casa Dom Aquino 526 

32. Museu de História Natural e Casa de Memória Kadiwéu 533 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 
  
Tabela I - Organização das instituições de guarda | Casarão. 
 
 
CASARÃO 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Casarão da Memória Viva do Povo de Quixelô 108 

2. Casarão Cultural Coronel Felinto da Cruz Neves 110 

3. Casarão dos Azulejos 124 

4. Casarão da Fazenda Domit (Fazenda São Jorge) 482 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 
 
Tabela J - Organização das instituições de guarda | Outros. 
 
 
 
OUTROS  
 
(ESPAÇO, 
SOCIEDADE, 
CENTRO, 
MEMORIAL, 
ETC.) 

Nome da instituição Nº Pg. 
GMB 

1. Espaço Cultural Casa das Onze Janelas 41 

2. Sociedade Casa Cultural Professora Maria Mariá 65 

3. Fundação Casa Paulo Dias Adorno 70 

4. Memorial Casa de D. Dedé 73 

5. Fundação Casa de Jorge Amado 84 

6. Palácio da Aclamação Casa de Cerimonial e Museu 88 

7. Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri 107 

8. Centro de Formação, Pesquisa e Memória Cultural - Casa do 
Carnaval 

137 

9. Espaço Cultural Casa do Baile / Centro de Referência de 
Urbanismo, Arquitetura e Design 

184 



140 
 

10. Centro de Inclusão Cultural Casa de Drummond 200 

11. Centro Cultural Casa da Estação 313 

12. Instituto Histórico e Geográfico da Cidade de São Vicente (Casa 
do Barão) 

350 

13. Centro de Estudos do Tropeirismo / Casarão do Brigadeiro 
Tobias 

351 

14. Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba - 
Casa de Aluísio de Almeida 

352 

15. Memorial e Espaço Cultural Casa do Leite 406 

16. Memorial Casa da Xuxa 451 

17. Memorial Casa João Goulart 455 

18. Centro de Documentação - Casa da Memória 477 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do CMB, (ANEXO 1). 


