
Museus se 'arrumam' para a Copa 
 
Ministérios do Turismo e da Cultura vão investir R$ 2 milhões em sete unidades espalhadas 
pelo País 
 
Visitar o Louvre, em Paris, ou o Metropolitan, em Nova York, são programas obrigatórios para 
quem viaja ao exterior. Mas quando os estrangeiros vêm ao Brasil dificilmente se aventuram a 
conhecer os museus nacionais. Além de raramente estarem inseridos em roteiros turísticos, 
falta informação em outras línguas na maioria deles. 
 
De olho nos turistas que virão para a Copa de 2014, os Ministérios do Turismo e da Cultura 
anunciaram um investimento de R$ 2 milhões, distribuídos entre sete museus de Estados 
candidatos a receber os jogos. A verba será usada para treinar funcionários, melhorar espaços 
de exposição e criar folhetos explicativos em português, espanhol e inglês. Conheça esse 
grupo de "privilegiados": 
 
ARTE SACRA 
 
Tombado pelo Iphan, o prédio onde hoje funciona o museu, no centro histórico de Salvador, 
data do século 17, assim como boa parte de seu acervo. Destaque para as imagens esculpidas 
por Frei Agostinho da Piedade. Site: www.mas.ufba.br. 
 
BELAS ARTES 
 
As obras trazidas por d. João VI em 1808 deram origem ao museu carioca. O acervo foi 
ampliado com a coleção reunida por Joachin Lebreton. Há pinturas, gravuras e esculturas de 
artistas como Auguste Rodin, Pablo Picasso, Joan Miró e outros. Site: www.mnba.gov.br. 
 
CASA DAS ARTES DO DIVINO 
 
O museu, ainda em projeto, deve ser montado na Casa de Câmara e Cadeia de Pirenópolis 
(GO), que hoje funciona como sede do Convention Bureau local e espaço de exposições. O 
local reuniria informações sobre a Festa do Divino, a mais tradicional da cidade. Informações: 
(0--62) 3331-2633. 
 
EMÍLIO GOELDI 
 
Vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e localizado em Belém (PA), tem como objetivo 
a pesquisa e o estudo científico da fauna, flora e comunidades da Amazônia. Site: 
www.museu-goeldi.br. 
 
HOMEM DO NORDESTE 
 
Em reforma, o museu pertence à Fundaj, no Recife, e foi criado em 1979. Reúne peças 
trazidas dos museus de Antropologia, de Arte Popular e do Açúcar. Site: www.fundaj.gov.br. 
 
INCONFIDÊNCIA 
 
O prédio já foi Câmara Municipal e cadeia, na época em que Ouro Preto se chamava Vila Rica. 
Construído em 1784, só foi terminado em 1854. No acervo, peças que marcaram a época da 
Inconfidência Mineira (1789). Site: www.museudainconfidencia.iphan.gov.br. 
 
OCEANOGRÁFICO 
 
Localizado em Rio Grande (RS), tem uma exposição sobre o oceano, com maquetes e 
aquários, e uma coleção de moluscos. Site: www.museu.furg.br/museu_oceanografico.html. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 set. 2008, Viagem & Aventura, p. V4. 


