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Figura 1 -  Excerto da Lei n° 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus e
dá outras providências.______________________________________________________________

LEI N° 11.904, de 14 de janeiro de 2009
Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências.

Seção III
Do Plano Museológico

Art. 44. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico.

Art. 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de planejamento 
estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da 

instituição museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações 
de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de 

museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a
atuação dos museus na sociedade.

Art. 46. O Plano Museológico do museu definirá sua missão básica e sua função específica na 
sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros:
I -  o diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso de 
colaboradores extemos;
II -  a identificação dos espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais sob a guarda dos museus;
III -  a identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus;
IV -  detalhamento dos Programas:
a) Institucional;
b) de Gestão de Pessoas;
c) de Acervos;
d) de Exposições;
e) Educativo e Cultural;
f) de Pesquisa;
g) Arquitetônico-urbanístico;
h) de Segurança;
i) de Financiamento e Fomento;
j) de Comunicação.
k) de acessibilidade a todas as pessoas. (Incluído pela Lei n° 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 1o Na consolidação do Plano Museológico, deve-se levar em conta o caráter interdisciplinar dos 
Programas.

§ 2o O Plano Museológico será elaborado, preferencialmente, de forma participativa, envolvendo o 
conjunto dos funcionários dos museus, além de especialistas, parceiros sociais, usuários e 
consultores externos, levadas em conta suas especificidades.

§ 3o O Plano Museológico deverá ser avaliado permanentemente e revisado pela instituição com 
periodicidade definida em seu regimento.

Art. 47. Os projetos componentes dos Programas do Plano Museológico caracterizar-se-ão pela 
exequibilidade, adequação às especificações dos distintos Programas, apresentação de cronograma 
de execução, a explicitação da metodologia adotada, a descrição das ações planejadas e a
implantação de um sistema de avaliação permanente.______________________________________

Fonte: disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm>.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm


Figura 2 -  Excerto do Decreto n° 8.124, de 17 de outubro de 2013, regulamentando 
a Lei n°11.904 de 14/01/2009, que institui o Estatuto de Museus.

DECRETO N° 8.124, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013

Regulamenta dispositivos da Lei n° 11.904, de 14 
de janeiro de 2009 (...).

CAPÍTULO II
DO PLANO MUSEOLÓGICO

Art. 23. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico, instrumento de 
planejamento estratégico do museu, que definirá sua missão e função específica na sociedade, e que 
poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros:

(...)
II - a identificação dos espaços e dos conjuntos patrimoniais sob sua guarda, entre os quais se 

incluem os acervos museológicos, bibliográficos, arquivísticos, nos mais diferentes suportes;
III - a identificação dos públicos a que se destinam os trabalhos e os serviços dos museus;
IV - os programas, agrupados, desmembrados ou ampliados segundo as especificidades do 

museu a serem desenvolvidos de acordo com o seguinte conteúdo mínimo:
(...)

b) de gestão de pessoas - abrange as ações destinadas à valorização, capacitação e bem-estar 
do conjunto de servidores, empregados, prestadores de serviço e demais colaboradores do museu, o 
diagnóstico da situação funcional existente e necessidades de readequação;

c) de acervos - abrange o processamento técnico e o gerenciamento dos diferentes tipos de 
acervos da instituição, incluídos os de origem arquivística e bibliográfica;

d) de exposições - abrange a organização e utilização de todos os espaços e processos de 
exposição do museu, intra ou extramuros, de longa ou curta duração;

e) educativo e cultural - abrange os projetos e atividades educativo-culturais desenvolvidos 
pelo museu, destinados a diferentes públicos e articulados com diferentes instituições;

f) de pesquisa - abrange o processamento e a disseminação de informações, destacando as 
linhas de pesquisa institucionais e projetos voltados para estudos de público, patrimônio cultural, 
museologia, história institucional e outros;

g) arquitetônico-urbanístico - abrange a identificação, a conservação e a adequação dos espaços 
livres e construídos, das áreas em torno da instituição, com a descrição dos espaços e instalações 
adequadas ao cumprimento de suas funções, e ao bem-estar dos usuários, servidores, empregados, 
prestadores de serviços e demais colaboradores do museu, envolvendo, ainda, a identificação dos 
aspectos de conforto ambiental, circulação, identidade visual, possibilidades de expansão, 
acessibilidade física e linguagem expográfica voltadas às pessoas com deficiência;

h) de segurança - abrange os aspectos relacionados à segurança do museu, da edificação, do 
acervo e dos públicos interno e externo, incluídos sistemas, equipamentos e instalações, e a definição 
de rotinas de segurança e estratégias de emergência;

(...)________________________________________________________________________
Fonte: disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/decreto/d8124.htm>.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.124-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8124.htm
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APRESENTAÇÃO

O Museu Casa de Rui Barbosa, criado em 1930, e, hoje, uma das divisões da Fundação 
Casa de Rui Barbosa, vem sendo administrado, ao longo destes 88 anos, por equipes compostas 
de profissionais especializados que procuraram acompanhar as grandes mudanças que os 
museus sofreram nas últimas décadas.

A gestão de um museu casa é tarefa complexa, em especial, em nosso museu composto 
de acervos variados: além do museológico, o arquitetônico, o paisagístico de seu jardim 
histórico e até o arqueológico.

Um museu casa, pela sua especificidade, incorpora práticas que procuram aproximar o 
visitante da casa, do personagem e da coleção permitindo que, pelo acolhimento, pelos sentidos 
e pela memória, vivenciem uma experiência intelectual e emocional muito própria e rica.

Por sua museografia, o museu casa permite que o visitante adentre os ambientes da casa 
plenos de significado e onde cada objeto está inserido em seu contexto, o que traz grandes 
desafios para a segurança, acessibilidade, conservação e administração.

O Plano Museológico, cuja implementação é determinada pelo Estatuto dos Museus 
(Lei n° 11.904 de 14 de janeiro de 2009) dentro da Política Nacional de Museus, é documento 
fundamental para os museus, pois permite uma visão nítida de sua identidade que norteará a 
dinâmica de seus serviços e estratégias, aprimorando práticas e tornando clara sua missão 
social.

Esta primeira edição do Plano Museológico do Museu Casa de Rui Barbosa que abrange 
o período de 2018 a 2021 é um esforço coletivo da equipe técnica do museu, reunindo suas 
diversas especialidades e contando ainda com colaboradores e público visitante.

O trabalho procurou focar todos os aspectos institucionais utilizando-se de pesquisas, 
entrevistas, visitas técnicas, recolhendo o maior número de informações com vistas a sustentar 
o documento.

Estamos certos que tal ferramenta apoiará o museu no enfrentamento do desafio dos 
novos tempos, assegurando o cumprimento de sua missão e permanência.

Jurema Seckler

Chefe do Museu Casa de Rui Barbosa



O Museu Casa de Rui Barbosa (MCRB), criado pelo Decreto n° 17.758, de 04/04/1927, 

está instalado na residência que serviu de moradia à família do patrono por 28 anos. Aberto ao 

público em 13 de agosto de 1930, é considerado o primeiro museu casa público do país 

(RANGEL, 2015). Atualmente integra a estrutura do Centro de Memória e Informação (CMI) 

da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), tendo como missão pesquisar, conservar, expor e 

divulgar os acervos museológico, arqueológico e paisagístico, sob sua guarda, por intermédio 

de ações e estudos continuados em preservação dos bens culturais, desenvolvendo atividades 

de documentação, educação, comunicação e pesquisa, além de promover projetos de integração 

do museu com a comunidade.

Em 1966, a instituição teve sua personalidade jurídica alterada, passando a ser 

denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, pela Lei n.° 4.943, para melhor cumprir suas 

finalidades de desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, como também, de 

divulgação e culto da obra e vida de Rui Barbosa (BRASIL, 1966).

A Portaria Ministerial n° 40 de 20 de abril de 2017 aprovou o Regimento Interno da 

FCRB. Nele, está prevista a construção das ferramentas de planejamento estratégico, como 

consta a seguir:

Art. 25. Ao Centro de Memória e Informação compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades de 
gerência dos bens culturais pertencentes à FCRB, assegurando as melhores 
condições para sua expansão, sua guarda, sua preservação, seu tratamento 
técnico, sua divulgação e acesso;
II - estabelecer, no âmbito de sua competência, métodos e procedimentos para 
a gestão, em especial sobre as ações de preservação e restauração de acervos 
patrimoniais -  museológico, arquivístico, bibliográfico, arquitetônico e 
ambiental -, de maneira a assegurar referências técnicas e tecnológicas a partir 
de suas iniciativas;
III - promover estudos, pesquisas, assessoramento, consultorias e eventos 
científicos culturais sobre análise, guarda, preservação e divulgação de bens 
culturais patrimoniais, no âmbito de sua competência; e
IV- desenvolver ações para a promoção do acesso, da divulgação e do 
compartilhamento dos bens culturais sob sua guarda; e
V- planejar, coordenar, supervisionar e controlar a execução dos programas 
de bolsas de pesquisa e de ensino pertinentes a sua área de atuação. (BRASIL, 
2017b)

A Lei n° 11.904 de 14 de janeiro de 2009 instituiu o Estatuto de Museus, obrigando as 

instituições museológicas a construir seu Plano Museológico, tendo em vista ser uma 

ferramenta indispensável de planejamento estratégico, que sistematiza o trabalho interno,

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/11/lei-4943-de-1966.pdf


prevendo as periódicas revisões que não permitam à instituição fugir de sua vocação nem 

cristalizar-se em suas práticas.

Na Portaria n.° 40 de 20 de abril de 2017, que aprovou o Regimento Interno da FCRB, 

consta a competência do MCRB como uma Divisão da Fundação:

Art. 26. À Divisão Museu Casa de Rui Barbosa compete:
I - propor e gerenciar a preservação dos acervos museológico, arquitetônico e 
paisagístico referentes ao legado de Rui Barbosa e sua época;
II - propor e implementar diretrizes e normas para o acesso e uso de seus 
acervos;
III - propor e gerenciar a promoção dos acervos, compreendendo as ações de 
pesquisa, comunicação, divulgação e educação por meio de iniciativas como 
estudos, edições, exposições, congressos, seminários e cursos, entre outras, 
que visem inclusive à capacitação profissional;
IV - promover atividades de natureza científica, acadêmica e cultural, que 
visem inclusive à qualificação profissional em sua área de atuação;
V - acompanhar, orientar e executar atividades relativas ao ensino, aos 
estágios e às bolsas de pesquisa;
VI - propor, planejar e normalizar em articulação com o Serviço de 
Informática sistemas para o tratamento e recuperação da informação, 
referentes aos acervos sob sua guarda; e
VII - executar e controlar procedimentos administrativos necessários à 
realização de suas atividades, que estejam no âmbito do setor. (BRASIL, 
2017b)

A elaboração de um Plano Museológico era uma tarefa que, há tempos, permeava as 

preocupações do corpo técnico do MCRB, e que, devido a enorme demanda de trabalho, foi 

sendo postergada por mais tempo que o desejável. Para sanar a questão, foi realizada uma 

oficina, ministrada pelo professor Marcio Rangel, sobre o tema para que fosse iniciada a 

construção deste documento. Os primeiros meses de trabalho consistiram no desenvolvimento 

e aplicação de um questionário (anexo I), com intuito de consultar todos os servidores, bolsistas, 

estagiários e profissionais terceirizados e identificar, de forma coletiva, os pontos fracos e fortes 

da instituição; o que deve ser melhorado e quais as perspectivas almejadas pelo seu corpo 

funcional.

Uma vez tabuladas essas informações, o corpo técnico do MCRB se reuniu duas vezes 

por semana no período de quatro meses, a fim de elaborar o texto deste Plano. Para tal, foram 

consultados outros modelos de instituições parceiras, assim como o Manual de Gerenciamento 

de Acervos, do CMI,1 sobre o qual a equipe do museu havia se debruçado meses antes, e que

1 Disponível em:
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_de_Gerenciamento_16mar2017
Interativo.pdf>.

http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_de_Gerenciamento_16mar2017


foi de muita valia para confecção deste documento, bem como a publicação Subsídios para a 

elaboração de planos museológicos.2 Vale ressaltar que, apesar da recomendação de revisão 

do Plano ser de cinco anos, a equipe do MCRB acordou que esta primeira edição será revista 

ao final de três anos quando os projetos em andamento terão resultados em pesquisas, atividades 

acadêmicas e produtos tecnológicos que garantirão a implementação de estratégias, hoje 

almejadas por seu corpo técnico.

2 Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Subs%C3%ADdios-para-a- 
elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-museol%C3%B3gicos.pdf>.

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Subs%C3%ADdios-para-a-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-museol%C3%B3gicos.pdf
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Subs%C3%ADdios-para-a-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-museol%C3%B3gicos.pdf


1.1 Missão e Compromissos Institucionais

Conforme consta no art. 4°, da Lei n° 4.943, de 6 de abril de 1966, por meio da qual a 

Casa de Rui Barbosa é transformada em Fundação, a instituição tem por finalidade:

o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, cumprindo- 
lhe, especialmente, a divulgação e o culto da obra e vida de Rui 
Barbosa, devendo além de outras atividades:
a) promover a publicação sistemática da obra de Rui Barbosa e de 
sua crítica e interpretação, assim como de estudos científicos, 
artísticos e literários;
b) manter o museu e a biblioteca Rui Barbosa acessíveis ao uso e 
consulta públicos;
c) promover estudos, conferências, reuniões ou prêmios que visem a 
difusão da cultura e da pesquisa;
d) promover estudos e cursos sobre assuntos jurídicos, políticos, 
filológicos, ou de outros relacionados com a obra e a vida de Rui 
Barbosa;
e) colaborar com instituições nacionais e estrangeiras, no âmbito de 
sua finalidade;
f) colaborar, quando solicitada, com o Governo da União ou dos 
Estados, podendo mediante convênio ou acordo, incumbir-se da 
prestação de serviços que forem pertinentes às suas atividades;
g) cultuar, adequadamente, a 5 de novembro de cada ano, o "Dia de 
Rui Barbosa”. (BRASIL, 1966)

De acordo com o Art. 1. do capítulo 1, anexo I do Decreto n° 8.987, de 13 de fevereiro 

de 2017, que aprovou o Estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das 

funções de confiança da FCRB, percebemos a reformulação da missão, dando-lhe um caráter 

mais abrangente, como lemos:

Art. 1° A Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB, fundação pública, 
vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro na cidade do Rio 
de Janeiro, tem por finalidade o desenvolvimento da cultura, por 
meio da pesquisa, do ensino, da preservação de acervos e da 
produção e da difusão de conhecimento, à qual também compete, 
especialmente: I - promover o conhecimento da vida e da obra de Rui 
Barbosa, por meio da guarda, da preservação e da divulgação dos 
bens que lhe pertenceram - residência, mobiliário, biblioteca e 
arquivo pessoal - e da sua produção intelectual, em que se destaca a 
publicação da obra por ele deixada, sua crítica e interpretação, além 
de estudos científicos, artísticos e literários; II - manter, ampliar e 
preservar os acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos de 
Rui Barbosa e os demais acervos sob a sua guarda, por meio de ações 
continuadas de aquisição, conservação, preservação, acesso e



consulta pública aos bens culturais; III - promover estudos, cursos, 
conferências, reuniões e prêmios sobre políticas culturais, assuntos 
jurídicos, políticos, históricos, filológicos, literários e relacionados 
com a obra e a vida de Rui Barbosa, com o estabelecimento de 
padrões de eficiência e qualidade nas áreas de pesquisa, ensino, 
conservação, preservação e acesso aos bens culturais, e na elaboração 
de normas, tecnologias e procedimentos técnicos relacionados à 
gestão de seu patrimônio cultural; e IV - colaborar com os entes 
federativos e com instituições nacionais e estrangeiras, no âmbito de 
sua finalidade, podendo, por meio de convênio ou acordo, incumbir- 
se da prestação de serviços que forem pertinentes às suas atividades. 
(BRASIL, [2017a])

Tendo em vista ser o Museu Casa de Rui Barbosa uma divisão da FCRB, suas ações 

estão em consonância com a missão institucional a qual estamos subordinados. Entretanto, o 

museu também se encontra inserido em outros contextos, mantendo diálogo com o campo 

museal, sobretudo com os espaços inseridos no modelo conceitual museu casa (RANGEL, 

2015).

Neste sentido, destacamos a realização, a partir de 1995, dos seminários sobre museus 

casas,3 os primeiros do gênero no Brasil que, em função da grande repercussão alcançada, nos 

permitiu avançar para uma discussão de âmbito internacional. Este fato, acrescido a outros 

elementos, tornou o MCRB um ícone junto aos pares, na medida em que inaugurou esta prática 

e sistematizou ações fundamentais para o campo museal. Desde então, temos o compromisso 

de manter a imagem construída ao longo do tempo por meio da qual a instituição possui vocação 

para a pesquisa, estudo e ações que estimulem a reflexão e desenvolvimento dos museus casas. 

Assim, além de contribuir para que FCRB cumpra sua missão, o Museu Casa de Rui Barbosa 

possui como compromissos institucionais:

3 Desde 1995, os seminários têm sido realizados com regularidade, propondo a discussão dos seguintes temas: I
o presente e o futuro dos museus casas (1995); II- comunicação e educação (1996); III- implantação de projetos 
de conservação preventiva (1998); IV- pesquisa e documentação (2000). O ano de 2003 marca o início do diálogo 
internacional com a realização do I Encontro Regional da América Latina e Caribe sobre Casas Museus (A 
memória como patrimônio imaterial nas casas museus). A partir de 2006, esta discussão se estende aos museus 
casas luso-brasileiros com uma série de quatro encontros: I- espaço, objeto e museografia (2006); II- jardins 
privados do século XIX (2008); III- espaço, memória e representação (2010); IV- revestimentos internos das 
casas dos séculos XIX: azulejos, estuques e pinturas decorativas (2012). Os Encontros Brasileiros de Museus 
Casas, retomados em 2014, tiveram os seguintes temas: I - museografia e recepção: (pro)vocações (2014); II - 
acessibilidade em múltiplos contextos (2016). Os anais de quase todos esses encontros podem ser encontrados 
na página oficial da FCRB. Disponível em:
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=123&ID_M=1207>.

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=123&ID_M=1207


- Conservar, documentar e comunicar os acervos4 museológico, paisagístico, 

arqueológico e biográfico, compostos por objetos materiais e imateriais (como a imagem do 

patrono), por meio de estudos, pesquisas e projetos que potencializem as ações institucionais.

- Analisar e pesquisar o modelo conceitual museu casa em diferentes vieses, buscando 

parcerias que possibilitem o fortalecimento do campo e o trabalho em rede.

- Valorizar os profissionais que atuam na instituição promovendo um ambiente de 

trabalho harmonioso e digno, investindo nas relações humanas.

- Qualificar o atendimento ao público visitante acolhendo a todos com hospitalidade, 

garantindo acessibilidade, dentro das limitações existentes e o respeito às individualidades.

1.2 Organograma FCRB

Com a alteração de sua personalidade jurídica em 1966, pela Lei n.° 4.943, a doravante 

Fundação Casa de Rui Barbosa passa a ser composta por uma Coordenadoria Geral de 

Planejamento e Administração (CGPA), uma Procuradoria e dois centros -  um de Pesquisa e 

um de Memória e Informação.

O Centro de Pesquisa, ativo desde 1952, responde pelos estudos e pesquisas Ruianas, 

de Política Cultural, de História, de Direito, de Literatura e de Filologia. Busca contribuir para 

a expansão e a consolidação do desenvolvimento da pesquisa básica no país em suas áreas de 

atuação. Coordena ainda a publicação das Obras Completas de Rui Barbosa, bem como de 

outras obras pertinentes às suas atividades.

Já o Centro de Memória e Informação é responsável pela aquisição, preservação, 

organização, guarda, pesquisa e difusão deste patrimônio, composto por arquivos pessoais de 

interesse histórico, arquivos pessoais de escritores brasileiros, arquivo institucional e 

bibliotecas, além do acervo biográfico de Rui Barbosa.

O CMI compõe-se, assim, de três serviços: Arquivo Histórico e Institucional, 

Bibliotecas e Setor de Preservação, um Núcleo de Preservação Arquitetônica (NPArq) 

responsável pelos projetos e pesquisas sobre preservação arquitetônica, incluindo o 

assessoramento no controle dos espaços históricos e de guarda de acervos. Além desses,

4 Além dos citados, vale ressaltar que, embora o museu esteja instalado em uma residência histórica, o acervo 
arquitetônico está sob a responsabilidade do Núcleo de Arquitetura (NPArq) da FCRB, cabendo aos técnicos do 
museu relatar os problemas encontrados e encaminhar ao núcleo mencionado. O mesmo ocorre com o acervo 
bibliográfico que compõe a Biblioteca Rui Barbosa, localizado, em grande parte, na Sala Constituição, e 
distribuído por mais cinco espaços. Todas as ações de manutenção são de responsabilidade do Serviço de 
Bibliotecas.

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=5


existem ainda duas divisões: Arquivo-Museu de Literatura Brasileira e Museu Casa de Rui 

Barbosa.

O entendimento da situação do museu no organograma da Fundação (abaixo) é 

fundamental para a compreensão dos diversos programas institucionais que seguirão neste 

Plano Museológico.

Figura 2 -  Organograma da FCRB em 2018

Fonte: FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, [2017a].

1.3 Histórico do Museu Casa de Rui Barbosa

1.3.1 O patrono

Rui Barbosa, filho de João José Barbosa de Oliveira e Maria Adélia Barbosa de Oliveira,

nasceu em 5 de novembro de 1849 em Salvador, na Bahia. Seu pai exerceu grande influência

na sua vida, como observamos no trecho a seguir:

Meu pai, o Dr. João José Barbosa d'Oliveira, inteligência da mais alta 
superioridade, médico, jornalista, chefe do lado liberal, por muito tempo, na 
assembléia da província, deputado por esta, em duas legislaturas, à assembléia 
geral, diretor da instrução pública durante longos anos, reorganizador do 
ensino na Bahia, ocupou sempre distinta posição social, que lhe 
proporcionava, na sua pobreza, meios suficientes, para acudir à subsistência 
da família e à educação, em que se esmerou, dos seus dois únicos filhos, eu e 
uma irmã. (BARBOSA, 1947, p. 257)



Em 1854, inicia, com o professor Antônio Gentil Ibirapitanga, os primeiros estudos, 

dando sequência no Ginásio Baiano, onde ingressa em 1861. Seu brilhantismo e vocação para 

a oratória já  despontavam por esta ocasião quando os presentes na solenidade de distribuição 

de prêmios do Ginásio Baiano se impressionaram com o discurso que proferiu ao receber a 

medalha de ouro no evento.

Figura 3 -  Retrato de Rui Barbosa - Acervo do Museu Casa de Rui Barbosa

Fotografia do retrato de Rui Barbosa feita pelo fotógrafo Marcel Gautherot entre 1974 e 1977

Fonte: GAUTHEROT, [1974-77e].

Aos 16 anos, iniciou o curso superior na Faculdade de Direito de Recife, mas, dois anos 

depois, em 1868, transfere-se para a Faculdade de Direito de São Paulo, sendo seus 

contemporâneos os estudantes Joaquim Nabuco, Castro Alves, Afonso Pena e o futuro barão 

do Rio Branco. Neste mesmo ano, estreia na imprensa, colaborando com os jornais O Ipiranga, 

O Independência e Imprensa Acadêmica. A fama de excelente orador cresce entre os colegas, 

sendo escolhido para proferir o discurso de saudação a José Bonifácio, que retorna da Corte em 

13 de agosto de 1868.

Em janeiro de 1878, foi eleito deputado Provincial na Bahia e, em setembro do mesmo 

ano, torna-se deputado geral para a Câmara do Império, como representante do seu estado natal. 

Em 1880, formula o projeto de eleição direta, conhecido como Lei Saraiva e, em 1881, é



nomeado para o Conselho Superior de Instrução Pública. Nesta função, elabora, no ano 

seguinte, o projeto de reforma do Ensino Secundário e Superior, e, em 1883, projeto e parecer 

sobre o Ensino Primário, em que se revela precursor da educação física, do ensino musical, do 

ensino do desenho e dos trabalhos manuais. Pelos serviços prestados à causa da Instrução 

Pública, recebeu de d. Pedro II, em 1884, o título de Conselheiro, pelo qual ficou conhecido 

por toda a sua vida.

No mesmo ano, redigiu o parecer e o projeto de lei sobre a emancipação dos escravos 

(Lei dos Sexagenários), pois lutava intensamente pela abolição da escravidão, defendendo suas 

ideias nos jornais, em conferências e, sobretudo, no parlamento. Sua insatisfação com o governo 

imperial levaram-no a aderir, ainda que tardiamente, ao movimento republicano a convite de 

Benjamin Constant. Em 1889, como redator-chefe do Diário de Notícias, escreve uma série de 

artigos, sendo vários deles defendendo a federação, os quais posteriormente são reunidos em 

livro, sob o título Queda do Império. Com a proclamação da República, Rui passa a ser o 

ministro da Fazenda e, interinamente, da Justiça. Redige os primeiros decretos da República, 

sendo nomeado, em dezembro, o primeiro vice-chefe do Governo Provisório.

Coube, ainda, à Rui Barbosa a redação do texto definitivo da 1a Constituição 

Republicana; foi senador da República durante quatro mandatos, de 1890 até 1923. Rui 

defendia a separação da Igreja e do Estado, e o decreto de 1890 que proibia a intervenção da 

autoridade pública em assuntos religiosos foi fruto de um projeto apresentado por ele; neste 

mesmo ano, o decreto 181 estabeleceu o casamento civil. Sua insatisfação com o governo de 

Floriano torna-se insustentável, levando-o a diversos conflitos. Em 1892, defende, perante o 

Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus a favor dos presos políticos; em seguida, publica 

o artigo O Estado de Sítio, sua natureza, seus efeitos e seus limites. Em 1893, assumiu a direção 

do Jornal do Brasil, em que combatia o governo de Floriano; em setembro deste ano, eclode a 

Revolta da Armada, e Rui, mesmo não tendo relação com o movimento, foi acusado de 

participação, sendo obrigado a exilar-se na Inglaterra. Em 1895, de volta do exilo, dá 

continuidade à sua carreira política.

Por duas vezes, atuou como embaixador extraordinário e plenipotenciário; em 1907, na 

2a Conferência Mundial da Paz, em Haia, na Holanda e, em 1916, em Buenos Aires, durante as 

comemorações do centenário da independência da Argentina. Concorreu, efetivamente, a 

Presidência da República em 1909 contra Hermes da Fonseca e, em 1919, contra Epitácio 

Pessoa. Embora tenha sido derrotado nas duas eleições, a primeira representou uma nova era 

no cenário eleitoral. Conhecida por Campanha Civilista, já  que Rui Barbosa era civil e concorria



com o militar Hermes da Fonseca, foi a primeira campanha presidencial a contar com a 

participação de segmentos amplos da sociedade brasileira. Faleceu em sua casa de Petrópolis 

em 1° de março de 1923. O velório ocorreu na Biblioteca Nacional, sob forte comoção popular, 

e seu corpo foi enterrado no jazigo da família no cemitério São João Batista no bairro de 

Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1949, por ocasião das comemorações do seu 

centenário, os restos mortais foram transladados para o Fórum Rui Barbosa em Salvador.

1.3.2 A família Rui Barbosa

Rui Barbosa casou-se em 23/11/1876 com Maria Augusta Viana Bandeira, baiana de 

família tradicional, e tiveram cinco filhos -  Maria Adélia Rui Barbosa (Dedélia), Alfredo Rui 

Barbosa (Ruizinho), Francisca Rui Barbosa (Chiquita), João Rui Barbosa e Maria Luísa Vitória 

Rui Barbosa (Baby) -  e 14 netos.

Figura 4 -  Retrato de Maria Augusta Rui Barbosa - Acervo do Museu Casa de Rui

Barbosa

Fotografia do retrato de Maria Augusta Rui Barbosa feita pelo fotógrafo Marcel Gautherot

entre 1974 e 1977

Fonte: GAUTHEROT, [1974-1977d].

Segundo relatos dos filhos, Rui Barbosa era extremamente zeloso com a família e 

marido amoroso; chamava a esposa de Cota ou Cotinha, e ela retribuía chamando-o de meu



filho. D. Maria Augusta afirmou, em entrevista, que o marido era cumpridor dos seus deveres 

domésticos e se interessava por tudo, desde a decoração, conforto até a manutenção da casa; 

ele escolhia as alfaias, os móveis, os cristais, os quadros e os adornos.

Ele era apaixonado pela música e aprendeu a tocar piano quando criança para ajudar sua 

irmã, Brites, nas aulas. D. Maria Augusta, também, era apreciadora deste instrumento musical 

e gostava de tocar, aos domingos, após o almoço, Home sweet home. Ambos eram muito 

sociáveis e sempre recebiam visitas, de parentes e amigos. Seu lazer preferido, entretanto, era 

o cinema; frequentava o Central, o Cine-Palais e o Parisiense. No Cinema Ideal, na rua da 

Carioca, chegou a ter uma cadeira especial. Adorava os filmes de Charles Chaplin e de far- 

west.

Segundo consta, o jurista era um pai atento e preocupado, sobretudo com a educação 

dos filhos. Maria Adélia e Alfredo Rui, a primeira nascida em Salvador em 2/06/1878 e o 

segundo já  no Rio de Janeiro, em 10/06/1879, foram matriculados nas aulas do professor João 

Kopke, diretor de um instituto na rua Real Grandeza, em Botafogo. Entretanto, Ruizinho ficou 

neste lugar por pouco tempo, pois, em função do temperamento mais arteiro e visando evitar 

problemas, foi enviado para um centro educacional em Zurich. Com o fechamento da escola do 

professor Kopke, por questões financeiras, Dedélia e Chiquita, terceira filha do casal, nascida 

em 12/06/1880, foram matriculadas no Colégio Progresso, administrado pela professora 

americana Elenor Leslie Hentz, localizado na rua Conde de Bonfim, na Tijuca (MAGALHÃES, 

1994). O Colégio Anchieta, dos padres jesuítas, localizado na cidade de Nova Friburgo, foi o 

educandário escolhido por Rui para o filho João, nascido em 14/01/1890. A caçula, Maria Luísa 

Vitória, nascida durante o exílio, em Londres, em 12/11/1894, estudou no Internato do Colégio 

Sacre Coeur, também no bairro da Tijuca. Rejane Magalhães, servidora da FRCB e 

pesquisadora da vida e obra do patrono, organizou a árvore genealógica da família, abaixo 

reproduzida:

Filhos do casal Rui Barbosa e Maria Augusta

F1) Maria Adélia Rui Barbosa Batista Pereira -  Salvador 2/06/1878 + RJ 

24/06/1953

F2) Alfredo Rui Barbosa -  RJ 10/06/1879 + RJ 9/06/1939

F3) Francisca Rui Barbosa Airosa -RJ 12/06/1880 + RJ 16/05/1965

F4) João Rui Barbosa -  RJ 14/01/1890 + RJ 8/11/1947

F5) Maria Luísa Vitória Rui Barbosa Guerra -  Londres (Inglaterra) -  12/11/1894 

+ RJ 15/01/1985



Fonte: RUI..., [1918].
Nota: reprodução fotográfica de estampa Revista FON FON (1918)

F 1) Maria Adélia casou-se com Antonio Batista Pereira -  Pelotas RS 16/10/1879 
+ SP 20/07/1960 (casaram-se em julho de 1908)

Filhos
N 1) Maria Adélia Rui Barbosa Batista Pereira (Delita)
N 2) Rui Barbosa Batista Pereira casou-se com Cecília Carmem Vidigal 

Batista Pereira
Bn 1) : Gastão Vidigal batista Pereira 1° casamento: Gilda Lobo 

Tn 1) Edgar Lobo Batista Pereira 
Tn 2) Gisela Lobo Batista Pereira 
2° casamento: Beatriz Galvão de Sousa Dantas Foibes Batista Pereira 

Bn 2) : Cecília
Bn 3) : Maria Adélia Batista Pereira casada com Germano Fehr Neto 

Tn 3) Germano Batista Pereira Fehr 
Bn 4) : Rui

N 3) Stella Maria Rui Barbosa Batista Pereira
N 4) Lucila Maria Rui Barbosa Batista Pereira (Irmã Ana de Lourdes)
N 5) Antonio Batista Pereira Filho casou-se com Sonia Góis Rui Barbosa 

Batista Pereira
Bn 5) : Stella Batista Pereira Reusinger casou-se com Jarbas 

Reusinger
Tn 4) Ana Luisa casou-se com Luis Fernando Ackmann 

Qn 1) Daniel 
Tn 5) Ana Cristina 
Tn 6) Roberto casou-se com Lucimar 

Qn 2) Carolina 
Qn 3) Luisa

N 6) Paulo Augusto Rui Barbosa Batista Pereira casou-se com Maria Isabel 
Galvão Bueno Rui Barbosa Batista Pereira



Bn 6) : Maria Augusta
Bn 7) : Lucila 
Bn 8) : Regina

F 2) Alfredo Rui Barbosa casou-se com Marina Braga Rui Barbosa 
Filhos
N7) Armando Braga Rui Barbosa 1° casamento: Olga do Couto Rui Barbosa 

2° casamento: Iolette Soares de Miranda
Bn 9) Marina Rui Barbosa casou-se com Paulo Marcos Saraiva Soutinho 

Tn 7) Paulo Ruy Barbosa Soutinho casou-se com Geoconda 
Souza Qn 4) Marina Ruy Barbosa

N 8) Rui Barbosa Neto casou-se com Irene Belfort Valadão Rui Barbosa 
Bn 10) Alfredo Ruy Barbosa casou-se com Mabel de Paula Ruy

Barbosa
Tn 8) Fernando

Qn5) Vitor Muller Ruy Barbosa 
Qn6) Júlia Muller Ruy Barbosa 

Tn 9) Alexandre
Qn 7) Gabriele Pereira Ruy Barbosa

N 9) Maria de Lourdes Rui Barbosa Monte (Lurdinha) casou-se com Otávio 
Pimentel do Monte

Bn 11) Diana Rui Barbosa Monte
N 10) Maria Luisa Rui Barbosa Leite (Isinha) casou-se com Antonio Ático de 

Sousa Monte
Bn 12) : Sonia Rui Barbosa Leite Garcia Roja casou-se com Hernani 

Garcia Roja
Tn 10) Marta Garcia Roja de Abreu 
Qn 8) Rafaela 
Qn 9) Gabriel 
Qn 10) Raquel

F 3) Francisca Ruy Barbosa Airosa casou-se com Raul Antônio Airosa (casaram- 
se em 1/09/1900)

Filhos
N 11) Raul Ruy Barbosa Airosa 1° casamento: Maria Boa Vista Airosa 
Bn 13) : Maria Beatriz Airosa Pena e Costa casada com Arnaldo Pena e Costa 

Tn 11) : Maria Inês casada com Hélio Smolentzov 
Qn 11) Paula 
Qn 12) Daniel

Tn 12) Alice casada com Raul Pedreira 
Qn 13) Francisco

Tn 13) Teresa casada com Flávio Reis 
Qn 14) Luisa

Tn 14) Pedro Paulo l° casamento Paula Matos Peixoto Lacombe
Qn 15) Mariah Lacombe Pena e Costa 
2° casamento Jane Eyre Dias de Sousa 
Qn 16) Bárbara Dias de Sousa Pena e Costa 

Tn 15) Cecil Roberto casado com Juliana Murari Pena e
Costa

Qn 17) Bueno Cesare 
Qn 18) Bernardo Cesare 
Qn 19) Branca Antonia 
2° casamento: Nádia Airosa

Bn 14) : Anik Airosa Pradines casada com Alain Pradines



Tn 16) Sofia Airosa Pradines

N 12) Maria Augusta Rui Barbosa Airosa Brooking casou-se com Carlos 
Brooking

F 4) João Rui Barbosa
1° casamento: Hermengarda Helena Valentim Rui Barbosa 

N 13) João Valentim Rui Barbosa

2° casamento Cecília 
3° casamento Raymonde

F 5) Maria Luisa Vitória Rui Barbosa Guerra casada com José da Costa Guerra 
N 14) Carmen Rui Barbosa Guerra Martins casada com Sérgio Hollender 
Martins
Bn 15) : Beatrix Rui Barbosa Guerra Martins casada com Amilcar Schiappe 
Pereira
Tn 17) Guilherme
Bn 16) : Fernando Rui Barbosa Guerra Martins casado com Angèle Dutra 
Tn 18): Teresa

Bn 17) : Sérgio Rui Barbosa Guerra Martins - 1° casamento: Otávia 
Carla Ferreira

Tn 19): Luiza 
2° casamento: Ana Paula

Tn 20): Pedro

Após a morte do marido, d. Maria Augusta vende a propriedade ao governo federal e se 

muda para a rua Raimundo Correa, 77, em Copacabana, onde permanece até o seu falecimento 

em 27/04/1948.

1.3.3 A Vila Maria Augusta: panorama histórico e algumas reformas

O terreno onde hoje está localizado o Museu Casa de Rui Barbosa, na rua São Clemente, 

n° 134, no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, fazia parte da fazenda do padre 

Clemente Martins -  que deu origem ao nome da rua. O morro próximo, Santa Marta, recebeu 

o nome da mãe do padre. O conjunto arquitetônico que compõe a residência teve sua construção 

iniciada pelo primeiro barão da Lagoa, o português Bernardo Casemiro de Freitas, em 1849. 

Para tanto, foram demolidas as benfeitorias existentes no terreno, sendo construída em seu lugar 

“[...] uma casa à maneira neoclássica de Grandjean de Montigny, composta por ‘dois corpos 

ligados entre si’ além de ‘telheiro, banheiro e galinheiro’ no terreno onde continha ‘jardim, 

horta, pomar e grande parreiral sobre vergalhões e barras de ferro” (MAGALHÃES, 1994, 

p.15). São características neoclássicas da construção o frontão triangular com decorações em 

baixo-relevo, os vãos em arco pleno (cujo perfil é uma semicircunferência) e as platibandas 

ornamentadas por esculturas.



Figura 6 -  Casa de Rui Barbosa

Reprodução da aquarela Residence of Senator Ruy Barbosa, rua São Clemente assinada por 

Edgar L. Pattison, que integra o livro The Beautiful Rio de Janeiro, by Allure Gray Bell (Londres,

William Heinemann Press, 1914)

Fonte: ESTAMPA..., 2006.

Concluída em 1850, a propriedade ficou na família Casemiro de Freitas até 1879, 

quando foi vendida ao Comendador Albino de Oliveira Guimarães. Segundo consta na escritura 

de venda ao terceiro proprietário, o comerciante inglês, John Roscoe Allen, os outorgantes 

haviam feito grandes melhorias no prédio e na chácara. Três anos depois, em 1893, a residência 

foi adquirida, pelo valor de 60 contos de réis, por Rui Barbosa e sua esposa Maria Augusta. A 

família do jurista só a ocupou dois anos depois, ao voltar da Inglaterra, onde se exilara por 

motivos políticos. Por carta, procuração e supervisão do cunhado de Rui Barbosa, Carlos Viana 

Bandeira, o arquiteto Antônio Januzzi foi contratado para realizar adaptações e reformas no 

edifício. Amigos e parentes auxiliaram na preparação da residência para receber a família, 

sugerindo a compra de mobiliário em Londres, que se somaram a outros objetos trazidos de 

suas viagens (MAGALHÃES, 1994). No local, batizado por Rui Barbosa de “Vila Maria 

Augusta”, em homenagem a sua esposa, residiram por 28 anos.

Dentre os elementos arquitetônicos atribuídos às reformas feitas pelo casal Rui Barbosa, 

estão: adaptação dos banheiros, que já possuíam tubulação de água quente e fria; pisos e 

azulejos dos banheiros, copa e cozinha; instalação de um quiosque no jardim; diversas estantes 

e mobiliário específico para a biblioteca; instalação de uma linha telefônica; e sistema de



iluminação a gás domiciliar, posteriormente adaptado para utilização de luz elétrica mantendo, 

contudo, em alguns cômodos, os bicos de gás.

Em 1924, um ano após a morte de Rui Barbosa, sua esposa Maria Augusta, decidiu 

aceitar uma das três ofertas recebidas e optou por vender a casa para o governo federal. O 

projeto para a aquisição da casa pelo governo foi elaborado pelo senador Antonio Azeredo e 

seguiu com emendas do senador Irineu Marinho, sendo a aquisição aprovada e autorizada, 

conforme Decreto n°. 4.789, de 02/01/1924, assinado pelo presidente Arthur Bernardes e pelo, 

então ministro da Justiça, João Luiz Alves, assim descrito:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, separadamente, 
ou em conjuncto:
a) a casa á rua S. Clemente n. 134, em que residiu, nesta cidade, o Sr. 
sennador Ruy Barbosa;
b) o mobiliario, a bibliotheca, os manuscriptos e o archivo;
c) a propriedade, intellectual das obras do eminente brasileiro. 
Paragrapho unico. Realizada a acquisição, o Governo fundará, no 
edificio, e com as installações adquiridas, um museu-bibliotheca; 
podendo dar-lhes, não obstante, os destinos que julgar mais 
adequados ao culto nacional pela memoria do grande cidadão. 
(BRASIL, [1924a])

Entretanto, como lemos no Decreto seguinte, n° 16.651, de 23/10/1924:

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito 
especial de 2.965:000$, para pagamento, em apolices da divida 
publica interna, das despezas com a acquisição da propriedade 
intellectual das obras do senador Ruy Barbosa e da casa em que o 
mesmo residiu, nesta cidade, com a bibliotheca, os manuscriptos e 
o archivo. (BRASIL, [1924b])

Figura 7 -  Casa de Rui Barbosa na Revista O Tempo In Memoriam

Fonte: JARDIM..., [19-]



A despeito da sugestão de fundação de um museu-biblioteca mencionada no decreto de 

02/01/1924 e, ainda, do investimento feito pelo governo federal com a aquisição do imóvel, 

nenhuma providência legal foi tomada para a efetivação do destino da residência. Na 

administração do prefeito do Distrito Federal, Alaor Prata, foi autorizado a desapropriação de 

parte do terreno do jardim da residência adquirida, ainda sem uso determinado, para abertura 

de uma rua, ligando a São Clemente à Assunção. Enquanto isso, a manutenção do espaço ficava 

a cargo do ex-mordomo do jurista, Sr. Antonio Joaquim da Costa, e, como a casa permanecia 

sem definição institucional a família e os “funcionários” se comportavam como se essa ainda 

fosse um lugar privado.

Se, entre os anos de 1924, quando a casa é comprada, até o final de 1926, nenhum ato é 

realizado para a implementação concreta do museu; teremos, a partir de 1927, uma profusão de 

decretos e ações que visam efetivar a criação da instituição. Durante a tramitação no Congresso 

Nacional, o decreto anterior é reformulado e o documento sancionado pelo presidente 

Washington Luis, assinado, ainda pelo ministro do Interior, Vianna do Castello, sob o n°. 5.429, 

de 09/01/1928, declara que:

Art. 1° Fica creado um museu-bibliotheca, sob a denominação de 
Casa de Ruy Barbosa, que funcionará no predio, adquirido pelo 
Governo, onde residiu o grande brasileiro, na capital da Republica. 
(BRASIL, 1928)

1.3.3.1 Reforma do jardim

Para a abertura da Casa ao público, foi providenciada, como apontado, a reforma do 

jardim que incluía, sobretudo, a restituição da área lateral que a municipalidade solicitou para a 

construção de uma rua, cujas obras ficaram inacabadas. Para a reconstrução, o ministro Vianna 

do Castello contratou o engenheiro Vittorio Miglietta que realizou a obra em 25 dias, entre os 

dias 5 e 30 de junho de 1930. Afirma o engenheiro, em seu relatório, ter feito “tudo da melhor 

forma possível procurando dar ao jardim o aspecto que tinha antes” (MIGLIETTA, 1930, p. 3). 

Para a sua inauguração, foram confeccionadas, à pedido do ministro, placas em metal de 

identificação para colocação nos portais, com os nomes adotados como referência aos espaços, 

agora expositivos, que buscaram privilegiar três aspectos da vida do patrono: o político, o jurista 

e o familiar.



Figura 8 -  Casa de Rui Barbosa

Fotografias feitas durante a reforma de 1930 pelo engenheiro Vittorio Miglietta

Fonte: MIGLIETTA, 1930, p. 4-9.

Ressaltamos, também, alguns itens que constam no referido relatório:

- aterro geral do terreno, que já  havia sido rebaixado em quase um metro pela prefeitura na 

ocasião da obra de abertura da rua de ligação entre as ruas São Clemente e Assunção;

- reconstrução e adubação dos canteiros com construção das bordas e esquinas dos canteiros 

com paralelepípedos;

- reconstrução dos caminhos e aleias, utilizando materiais como pedra, concreto e saibro;

- instalações hidráulicas do jardim, para os lagos e para irrigação dos canteiros;

- reconstrução da rede elétrica da casa e do jardim, com aumento de potência da rede dentro da 

casa e também para o jardim;

- reconstrução da estrutura da pérgula, com substituição dos elementos em madeira;

- conserto da escultura Águia e Serpente e de todo o jardim frontal;

- replantio de mais de 2.000 mudas;

- pintura de fachadas, gradis, postes de luz, parreiral e madeirames.

Em 1938, o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan, atual 

Iphan) realizou o tombamento da “Casa de Rui Barbosa” nos Livros do Tombo Histórico 

(inscrição n° 32) e de Belas Artes (inscrição n° 52), solicitando a coleta de documentação 

fotográfica da residência. Fotógrafos contratados pelo Sphan documentaram diversos aspectos



da edificação. A partir deste momento, o órgão passou a fiscalizar as reformas e alterações 

realizadas pela instituição.

Em 2006, devido à realização de obras de drenagem no jardim, o Iphan reconheceu a 

Vila Maria Augusta e seu entorno como sítio arqueológico, apontando a necessidade de 

realização do Projeto de Prospecções Arqueológicas da Casa de Rui Barbosa. O objetivo do 

projeto era:

[...] produzir conhecimento sobre o bem, a Casa de Rui Barbosa, a 
partir da abordagem daquele sítio histórico enquanto objeto 
construído. A pesquisa busca gerar dados sobre nosso objeto de 
estudo, entendendo-o como superartefato construído pelo homem 
que necessariamente, está inserido num dado tempo e espaço e, 
desse modo, carregado de ideologia, valores e simbolismos 
(MACEDO, 2003 apud FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA,
2007, p. 2).

A arqueóloga do Instituto, Rosana Najjar, orientou os objetivos principais para a 

realização do projeto, dentre eles, a identificação do potencial arqueológico do local e pontos 

mais férteis para a realização de pesquisas futuras; e a localização e determinação do estado de 

conservação da adutora da Cedae, cuja tubulação corre pelos subterrâneos do terreno do jardim, 

considerada fundamental para a segurança do complexo tombado. A pesquisa previa também 

oferecer subsídios para que a FCRB pudesse solicitar a desativação da adutora junto à Cedae, 

fato providenciado, porém ainda sem sucesso.

O jardim foi dividido em duas grandes áreas: a área que recebeu as interferências da 

abertura das valas de drenagem, que foi subdividida em oito trechos, e a área livre de 

intervenções, subdividida em seis setores. Cerca de 75 quadrículas ou poços-teste foram abertas 

pela pesquisa arqueológica, cada uma com as seguintes dimensões: 1,00 m de largura por 1,00m 

de altura, com a retirada dos sedimentos em camadas de 0,10m de profundidade. As escavações 

foram conduzidas pelas arqueólogas Jackeline de Macedo e Camilla Agostini e quatro operários 

cedidos pela empresa WCLou, responsável pelas obras de drenagem. Todas as áreas escavadas 

foram registradas graficamente. O trajeto da adutora foi identificado pela pesquisa, passando a 

cerca de 10m da edificação principal. As profundidades da passagem da adutora são dados 

preocupantes, pois variam entre 0,80m e 0,50m, chegando a 0,15m do piso atual. Após cerca 

de dois meses de pesquisa, o jardim foi identificado na categoria sítio arqueológico de grande 

potencial, com uma expressiva quantidade de material retirado, apesar das sucessivas alterações 

sofridas pelo local ao longo dos anos. O caráter residencial do uso do terreno é marcante, 

presente nas mais antigas referências de ocupação identificadas no local.



Em dezembro de 2016, foram iniciadas as obras do Projeto de Revitalização e 

Restauração do Jardim Histórico da Casa de Rui Barbosa, realizado em parceria entre a FCRB 

e a Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), com recursos do Fundo Nacional de Cultura e apoio 

financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Resultado de aproximadamente dez anos de discussões e pesquisas, o projeto teve início 

com reuniões de uma comissão interdisciplinar. A partir delas, elaborou-se uma sistematização 

dos critérios e princípios que, juntamente com pesquisas iconográficas e documentais, 

embasaram o termo de referência do projeto entre 2012 e 2013. Pela modalidade de licitação 

técnica e preço, a empresa vencedora, Patrícia Akinaga Arquitetura Paisagística, Desenho 

Urbano e Planejamento Ambiental, realizou o projeto básico, que foi aprovado pelo Iphan em 

3 de setembro de 2014. Além disso, foi elaborado também um Projeto de Restauração dos 

Elementos Artísticos e Integrados do Jardim da Casa de Rui Barbosa, contemplando 

intervenções de conservação e restauro dos lagos, rocailles, pontes, esculturas, pérgula e 

caramanchões, luminárias, vasos de mármore, pias, tanque e quiosque. Esta reforma ficou sob 

responsabilidade da empresa vencedora da licitação, Velatura Restaurações. Após o período de 

captação dos recursos e licitações, a empresa Patrícia Akinaga Arquitetura venceu nova 

licitação para a execução do projeto, iniciado em fevereiro de 2016.

Figura 9 -  Reassentamento dos paralelepípedos das bordas dos canteiros

Fotografia feita por Leo Aversa em 18/07/2016

Fonte: AVERSA, 2016b.



A dimensão das atividades desenvolvidas implicou a reunião de uma Comissão de 

acompanhamento das obras do jardim, contando com servidores de diversos setores da FCRB 

(o MCRB, o NPArq, o Sasg), um fiscal servidor do Iphan, um gerente de projetos da Fundar e 

o responsável pela gerência técnica da execução dos serviços da obra -  a empresa Uchino 

Arquitetura, contratada pela empresa Patrícia Akinaga. Entre outras ações, foram realizadas:

• alterações na comunicação visual do jardim (placas informativas, banners e demais 

sinalizações);

• remoção de espécies invasoras e de exemplares em péssimo estado fitossanitário;

• reintrodução de espécies originais do jardim;

• remoção de cerca de 10 cm de solo contaminado e a correção do solo;

• introdução de novos sistemas de irrigação e rede elétrica;

• iluminação noturna e de segurança; ampliação do sistema de drenagem.

Por determinação do Iphan, que considerou o jardim histórico como sítio de grande 

interesse arqueológico, foi necessário a contratação de uma empresa de monitoramento 

arqueológico -  Grifo Arqueologia -  para o acompanhamento dos serviços realizados no solo, 

como abertura de valas para a passagem da rede elétrica, hidráulica, da irrigação e também da 

drenagem. Atuaram também, no jardim, as empresas Luz Urbana (luminotécnica), AF Neves 

(elétrica), Rain Bird (irrigação), Ponta do Céu (jardinagem, paisagismo, drenagem e 

calçamento) e Cenomax (comunicação visual).

1.3.3.2 Interiores

Os forros da Vila Maria Augusta sofreram diversas intervenções desde a 

inauguração do museu casa. Restam poucos registros desses procedimentos ou dos materiais 

utilizados. De acordo com o Núcleo de Preservação Arquitetônica da FCRB, a intervenção mais 

profunda teria ocorrido, em 1969, quando os cômodos com forro de estuque teriam recebido 

costuras de arames e um composto de gesso e sisal para a sua consolidação. Outro registro 

ressalta que, em 1998, foi constatado que o estado de conservação dos forros de estuque havia 

sofrido um agravamento, com perdas de material, trincas e desprendimento de ornatos, 

causados, em sua maioria, pelo ataque de insetos e pela desagregação de argamassas 

(CARVALHO, [2013e]). Os forros das salas João Barbosa e Bahia foram os mais afetados pela 

ação dos insetos xilófagos, o que provocou a queda de alguns trechos e a sua substituição



completa por um forro branco de madeira em saia-e-camisa após o controle da infestação 

(CARVALHO, [2013d]).

Dentre os ambientes da edificação que possuem forro de estuque, destaca-se, pela sua 

problemática de conservação, o da Sala Federação. Com 62m2 e localizada junto à varanda 

voltada para a rua São Clemente, é a única sala que possui um andar acima. Assim sendo, este 

forro é sustentado pela mesma estrutura que compõe o piso de madeira do andar acima (o 

sobrado). Entre os anos de 2002 e 2003, o referido forro passou por intervenções para a 

consolidação do estuque e reforço de toda a estrutura. O diagnóstico final dos trabalhos, 

realizados em colaboração entre o NPArq e o Iphan, propôs a limitação do acesso ao sobrado, 

para evitar sua deformação e assegurar a sua preservação (CARVALHO, [2008]).

Figura 10 -  Teto de estuque da Sala Pró-Aliados

Fotografia pelo fotógrafo Marcel Gautherot entre 1974 e 1977

Fonte: GAUTHEROT, [1974-1977f].

Os papéis de parede e forrações que revestem o interior da residência foram objeto de 

um levantamento realizado pela servidora do MCRB, a museóloga Claudia Barbosa Reis, em 

2001, solicitado por Vânia Dolores de Oliveira, chefe do museu na ocasião. Como fontes, foram 

utilizadas documentação administrativa, literatura sobre o patrono, depoimentos ao “Projeto 

memória de Rui” e observação e pesquisa de iconografia referente ao período em que a família 

Rui Barbosa residiu no local, bem como do período em que o edifício foi transformado em



museu casa. O trabalho contou também com a colaboração de Paulo Homeniuk e Claudia 

Carvalho. Dentre os dados compilados pelo referido estudo, destacamos:

• Os tetos das salas Pró-Aliados e Buenos Aires receberam instalação elétrica para 

iluminação indireta das sancas em 1996/97. Até aquele momento, somente a Sala 

Federação contava com iluminação indireta, e não foram encontrados registros que 

liguem a presença de iluminação nessa sala à instalação do serviço pela Light, em 1907, 

após o retorno de Rui Barbosa da Conferência de Haia.

• As primeiras modificações nas forrações das paredes da residência são datadas do 

período de reformas na ocasião da compra da casa, em 1895, executadas pela firma 

Jannuzzi Irmão e Co. Diversas alterações foram realizadas durante os 28 anos de vida 

da família na Vila Maria Augusta, inclusive com a cobertura de painéis decorativos em 

estilo pompeano na Sala João Barbosa que hoje se encontram à vista. Os forros da 

residência são atribuídos ao pintor italiano José Francisco de Montresor, que os teria 

executado em troca de casa, comida e salário de seis mil réis.

• Registros iconográficos da residência oferecem apenas uma visão em preto e branco dos 

padrões existentes até 1923. Não existem registros de que as forrações tenham sido 

trocadas para a abertura da residência como museu casa, em 1930, mas a fragilidade 

desse tipo de revestimento sugere que sua deterioração gradativa teria orientado 

intervenções pontuais conforme documentos datados do período entre a compra da casa 

pelo governo e a inauguração do museu. Ainda assim, não foram encontradas por Reis 

referências concretas sobre a natureza dessas ações.

• Entre 1960 e 1961, ocorreu a substituição de todos os papéis de parede da Vila Maria 

Augusta, serviço executado pela Casa David. Não foram encontradas referências aos 

tipos de padrões escolhidos para a reforma, realizada com a supervisão da então 

museóloga do MCRB, Regina Real. Foram empapeladas as salas de Haia, Habeas 

Corpus, Maria Augusta, Pró Aliados, Buenos Aires, Constituição, Abolição, Casamento 

Civil, Civilista, Instrução Pública e Estado de Sítio. Nessa ocasião, também foram 

descobertas as pinturas murais nas salas João Barbosa, Bahia e Questão Religiosa. A 

pintura da Sala Bahia foi protegida com compensado, que então recebeu a forração. A 

pintura em estilo pompeano da Sala João Barbosa é uma cópia da Sala de Picola Fontana 

de Pompéia (Itália), sendo recuperada pelos restauradores Nicolau del Negro e Sérgio 

Lima, do Museu Histórico Nacional. A dupla trabalhou sob orientação do restaurador 

do Iphan, Edson Motta, que também executou reparos na pintura mural da varanda da



Sala Bahia. A equipe trabalhou, ainda, nos tetos das salas Pró-Aliados e Buenos Aires. 

Na Sala de Haia, antigo quarto da filha mais nova de Rui Barbosa, por desconhecimento 

do padrão original (na cor verde escura) que foi substituído por volta de 1939, optou-se 

por um padrão compatível com o mobiliário do escritório do patrono em Petrópolis, 

transposto para o local. A Sala Código Civil possuía um papel de parede com padrão 

florido em registros de 1923. Contudo, em registros de 1930, aparece substituído por 

um padrão listrado, que permaneceu. A Sala Habeas Corpus possuía um padrão listrado 

em 1923, semelhante ao escolhido na reforma de 1960.

• Em 1967, a mesma empresa Casa David retornou ao imóvel para realização de reparos 

nas salas Pró-Aliados, Constituição, Bahia, Buenos Aires, Estado de Sítio e Abolição 

após fortes chuvas que provocaram infiltrações nesses cômodos. Foram utilizados, para 

os reparos, pedaços de papel sobressalentes da reforma de 1960/61, denominados no 

relatório como “remendos”. Dados relevantes do período informam que os padrões de 

papel de parede das salas Código Civil e Casamento Civil foram trocados entre si devido 

a semelhança; já o padrão escolhido pela Casa David para a Sala Pró-Aliados teria sido 

não tão semelhante à versão anterior embora tenha recuperado o original de 1923. Foi 

realizada a substituição do padrão da Sala Buenos Aires por outro bastante diverso; 

enquanto o da Sala Federação seria o mais próximo do original, tendo sido mantido 

durante essa reforma.

• Em 1972, após outra reforma, o MCRB apresentou novos papéis de parede, que foram 

registrados pelo fotógrafo Marcel Gautherot a pedido do Iphan e que hoje constam na 

série Memória Fotográfica.

• Entre 1984 e 1986, o MCRB passou, novamente, por obras de restauração que 

contemplaram substituições de papel de parede, executadas pela loja Cortintex, e a 

reabertura das áreas de serviço e do sobrado ao público. Não foram indicadas as salas 

que teriam recebido as forrações, mas documentos do ano seguinte mencionam as salas 

Bahia, Código Civil, Casamento Civil e Constituição como locais que teriam sido 

contemplados com a troca. Em 1987, a empresa Belas Artes Vidros refez a pintura mural 

da varanda da Sala Bahia. Reis registra sua memória do acontecimento no relatório, 

afirmando que a divisória de compensado que protegia a pintura mural da Sala Bahia 

teria sido retirada, e que o papel de parede teria sido aplicado diretamente sobre o mural.



Figura 11 -  Papéis de parede

(a) - Sala Pró Aliados e (b) - Sala Abolição 

Fotografias feitas por Marcel Gautherot entre 1974 e 1977

(a) (b)

Fonte: GAUTHEROT, [1974-1977b]; [1974-1977c].

• Nos primeiros anos do século XXI, foram realizadas intervenções restaurativas em 

diversos ambientes no interior da Vila Maria Augusta, registradas pelo Projeto de 

Conservação Programada das Alvenarias e seus Revestimentos Internos, no escopo 

do Plano de Conservação Preventiva do MCRB, empreendido pelo NPArq. Constam, 

no Inventário dos Revestimentos Internos,5 que, no ano 2000, foram realizadas a 

recuperação de esquadrias, rodapés e substituição do papel de parede da Sala Pró- 

Aliados, da Sala Buenos Aires, da Sala Casamento Civil, da Sala Código Civil, da 

Sala Abolição, da Sala Estado de Sítio e da Sala Instrução Pública, bem como a 

instalação do painel de proteção contra a insolação na varanda da Sala Bahia.

• Em 2001, ocorreram a revisão das frisas da Sala Habeas Corpus, da Sala Maria 

Augusta, da Sala Civilista, da Sala Casamento Civil, da Sala Código Civil, da Sala 

Abolição, da Sala Estado de Sítio e da Sala Instrução Pública, enquanto que o ano de 

2002 assinala a revisão da argamassa e troca do papel de parede do corredor da ala 

íntima, da Sala de Haia, da Sala Habeas Corpus, da Sala Maria Augusta e da Sala 

Civilista. Não constam, nas fichas, os nomes das empresas e/ou profissionais

5 As fichas de identificação integram o Processo Administrativo N° 01550.000442/ 2008-58, Relatório do Bolsista 
do Núcleo de Preservação Arquitetônica, Daniel Lopes Moreira. Arquivo Histórico e Institucional/FCRB.



encarregados da realização dessas intervenções. Contudo, as intervenções mais 

contemporâneas traduziram-se em processos administrativos, sendo assim possível 

obter maiores informações a respeito de danos e intervenções ocorridas que não 

constam nas fichas pesquisadas, como, por exemplo, as intervenções nas coberturas 

da Vila Maria Augusta para sanar as infiltrações que danificaram algumas áreas 

revestidas de papel de parede, em especial, o papel de parede inglês que retrata uma 

cena de caça na Sala Questão Religiosa, ocorrida no ano de 2009.6 Esse sinistro é 

citado como responsável, no ano de 2011, pela contratação de firma especializada 

para a realização do serviço de fac-símile de friso de papel de parede histórico do 

Museu Casa de Rui Barbosa (Sala Questão Religiosa)7 serviço executado e concluído 

pela empresa Plano B Design Ltda em julho de 2011.

• Também, no ano de 2011, é encaminhada uma solicitação de contratação de 

consultoria especializada para a elaboração de um estudo para a reconstituição de 

pintura mural decorativa na parede de circulação da ala de serviço do museu.8 A 

contratada, por inexigibilidade, foi a pintora muralista e mestre em Design pela PUC- 

-Rio, Ana Claudia de Paula Torem. Nesse ano, Torem realizou prospecções no local 

que não localizaram vestígios de camadas anteriores à pintura atual, que teria sido 

feita durante as reformas de 1986, creditadas como as responsáveis pelas 

características formais da ala de serviço do museu. Em 2012, apresentou o “Projeto 

de restauração e conservação de pintura mural decorativa faux marbre”, 

acompanhado de estudos artísticos, de um laudo técnico e de uma proposta de 

intervenção no local. O documento produzido serviu de base para a solicitação, em 

2012, de contratação de empresa especializada em restauração de pintura artística 

histórica para restauração de paredes e estuques decorativos de cômodos do Museu 

Casa de Rui Barbosa,9 executado, entre os meses de junho e setembro de 2013, pela

6 A respeito das infiltrações que afetaram o papel de parede inglês em 2009, consultar o Processo Administrativo 
N° 01550.000073/2011-07. Arquivo Histórico e Institucional/ FCRB.

7 A respeito da contratação de firma especializada para a realização do serviço de fac-símile de friso de papel de 
parede histórico do Museu Casa de Rui Barbosa (Sala Questão Religiosa) em 2011, consultar o Processo 
Administrativo N° 01550.000073/ 2011-07. Arquivo Histórico e Institucional/FCRB.

8 A respeito da consultoria especializada para elaboração do estudo sobre esta pintura mural, consultar o Processo 
Administrativo N° 01550.000352/ 2011-62. Arquivo Histórico e Institucional/FCRB.

9 A respeito do pedido de contratação de empresa especializada para restaurar as paredes e estuques decorativos 
em 2012, consultar o Processo administrativo N° 01550.000309/2012-88. Arquivo Histórico e Institucional/ 
FCRB.



empresa Decato Conservação e Restauro.10 Dentre os locais contemplados pelo 

projeto, constam: a pintura mural do corredor da ala de serviço com 70m2; as camadas 

pictóricas e suporte dos estuques das salas Pró-Aliados e Buenos Aires, necessitando 

recomposição pontual e integração; a Sala Federação, cujos estuques necessitavam 

de revisão e fixação; a reconstituição de elementos faltantes da pintura mural da 

varanda da Sala Bahia, incluindo a sanca localizada sobre uma das portas da varanda. 

Foi elaborado um relatório técnico que compõe o processo administrativo, 

registrando e descrevendo os procedimentos de conservação e restauro realizados.

1.3.3.3 Fachadas

As superfícies arquitetônicas externas da Vila Maria Augusta passaram por diversas 

intervenções (CARVALHO, [2013c]), sendo a maioria delas não documentada. De acordo com 

o Caderno de apoio à elaboração do caderno de encargos elaborado pelo NPArq, essas 

intervenções e práticas corriqueiras de preservação das décadas de 1970, principalmente, 

acrescentaram materiais e técnicas distintas às das fachadas de argamassa de areia e cal do 

edifício, como argamassas com base de cimento e tintas à base de óleo e acrílicas (AVELLAR; 

CARVALHO, [2014]). A incompatibilidade entre os materiais agravou os danos já existentes, 

causados pela degradação das superfícies e motivaram a criação de uma linha de pesquisa 

específica para o acompanhamento da questão, dentro do escopo do Plano de Conservação 

Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa.

A mais recente obra de conservação/restauração das superfícies arquitetônicas do 

Museu Casa de Rui Barbosa foi realizada nos anos de 2016 e 2017, tendo como base a 

pesquisa/projeto para Conservação das Superfícies do Museu Casa de Rui Barbosa, do Núcleo 

de Preservação Arquitetônica. A obra foi uma contrapartida ao Projeto de Revitalização e 

Restauração do Jardim da FCRB e foi feita em duas etapas. A empresa Retrofit ocupou-se 

primeiramente das fachadas do corpo principal da casa, e a empresa Studio G tratou das 

fachadas referentes à área de serviço, cavalariça e quarto do forno. Ambas as empresas partiram 

dos mesmos procedimentos técnicos apresentados pela pesquisa, que incluíam análises 

laboratoriais de argamassas, compatibilização de materiais e as boas práticas da restauração.

10 A restauradora Alice Medina foi a responsável pela coordenação da equipe, composta pelos os restauradores 
Luciene Hiromi e Paula Rocha e os auxiliares de restauro Maíra de Oliveira e Pauline Julião.



Figura 12 -  Restauro das fachadas

Finalização das obras de restauro das fachadas fotografada por Leo Aversa, em 30 set. 2016

Fonte: AVERSA, 2016a.

1.3.3.4 Reformas da década de 1980: paralelepípedos e porão.

Em meados da década de 1980, a infraestrutura do jardim apresentava sinais de 

esgotamento, e pequenas intervenções foram realizadas para garantir seu funcionamento. 

Poucos registros permanecem do andamento dessas atividades, além das menções em 

documentos administrativos. O servidor do MCRB Édio Barcelos, em entrevista concedida à 

comissão de elaboração deste Plano Museológico, recordou detalhes destas intervenções 

ocorridas nos primeiros anos de seu ingresso na FCRB: a reforma do porão do edifício histórico 

e a revisão do trecho de pavimentação de paralelepípedos do jardim.

Figura 13 -  Maria Augusta Rui Barbosa

Fotografia feita em caminho de paralelepípedos no jardim de sua casa em 1918

Fonte: RETRATO..., 2005.



A reforma do porão foi realizada, em 1986, pela Construtora Artiles e teve como 

objetivo o rebaixamento do piso do local para a realização de intervenções conservativas na 

estrutura do edifício. O pé direito do porão que, na ocasião, era muito baixo e não permitia que 

uma pessoa com altura média permanecesse de pé. As portas de acesso ao porão já  existiam, 

bem como a maioria dos barrotes. Foram colocados novos barrotes (de madeira de 

maçaranduba), em cima dos consoles, e substituídos também alguns que estavam 

comprometidos por ataques de cupins. Em depoimento, Édio Barcelos informou que muitos 

caminhões de terra e pedra foram retirados do local. O piso original do porão, de pedras 

irregulares, foi removido e substituído, sendo realizado um trabalho de concretamento nele, que 

possuía cerca de 25 centímetros de profundidade de concreto armado. Todas as colunas, que já 

existiam, foram revestidas com embolso de concreto, crescendo mais ou menos oito centímetros 

para cada lado. O serviço foi executado sob a supervisão da arquiteta Claudia Carvalho, hoje 

servidora da FCRB, mas, na ocasião, servidora do Iphan.

Édio Barcelos lembrou, ainda, que o local recebeu um novo sistema elétrico. As divisões 

do porão em três ambientes, marcados por arcos plenos, já  existiam: o primeiro, próximo à 

portaria, é destinado a área de exposição e realização de eventos; o segundo, nível 

intermediário, é ocupado pela oficina de manutenção do museu, que foi transferida para o local 

em 2007, e que é chefiada por Édio Barcelos, e também funciona como área de guarda para 

objetos diversos; o terceiro espaço é ocupado pelos equipamentos da casa das máquinas do 

sistema de controle ambiental do museu, realizado em parceria entre a FCRB e o Instituto Paul 

Getty. Outras intervenções menores ocorreram no local, realizadas pelo servidor citado, dentre 

elas, a caiação, que ocorre a cada seis meses. O porão ainda possui como característica a 

umidade excessiva e o acúmulo de água durante o período de chuvas. Por isso, foi realizada 

uma pequena intervenção, em 1987, com a criação de uma caixa rebaixada para drenagem, em 

que a água pode ser retirada por meio de uma bomba. Contudo, graças às obras de drenagem 

do jardim em 2006, esse problema foi bastante reduzido.

Ainda em 1987, foi realizada uma revisão do trecho de pavimentação em 

paralelepípedos do jardim, serviço executado também pela Construtora Artiles, com previsão 

de aumento das áreas que receberiam esse tipo de calçamento. Para tanto, foi utilizado um 

carregamento de pedras provenientes da remoção do pavimento de paralelos do pátio da 

Minerva no Museu Histórico Nacional. Segundo o depoimento do servidor Édio Barcelos, 

inicialmente, todas as aleias de saibro do jardim receberiam a pavimentação de paralelepípedos



sem juntas de cimento, semelhante ao calçamento já  existente no trecho entre o arco de entrada 

do museu e o Quarto do Forno, visando evitar o acúmulo de lama nesses locais nos períodos de 

chuva. Contudo, técnicos que atuaram no MCRB nessa época recordam que um abaixo assinado 

teria sido feito pelos moradores da região de Botafogo, argumentando a importância do contato 

das crianças e idosos com a terra. O documento teria sido considerado pela direção. Segundo 

Édio Barcelos, cerca de oito carregamentos de paralelos foram devolvidos ao Iphan. Dessa 

maneira, em 1987, foi realizada apenas a retirada, o reassentamento e o nivelamento dos 

paralelepípedos no trecho original com complementações. Parte dos paralelos foi 

acondicionada no vão abaixo da varanda da rua São Clemente para possíveis reposições.

1.3.3.5 C oberturas

Em 2002, foi realizada uma intervenção nas coberturas (CARVALHO, [2013b]) da 

edificação que buscou preservar as características originais, revisando pontos problemáticos 

para a conservação do bem e de seus acervos, tais como as dimensões das calhas; as inclinações 

das águas do telhado e a fragilidade das telhas e das claraboias. Foram acrescentadas 

impermeabilizações nas platibandas e coberturas sob as telhas (coberturas essas que são, ao 

mesmo tempo, antigoteiras, impermeáveis à água e permeáveis ao vapor e isolante térmicas).

F igura 14 -  Vista aérea dos telhados da Vila M aria Augusta

Fonte: FLEURY, 2004.



Em 2008, ocorreram obras de restauração do conjunto da Antiga Cavalariça 

(CARVALHO, [2013 a]), com os objetivos de conservar a cobertura da edificação, recuperar o 

telhado de madeira, conservar o forro e proteger todo o madeiramento contra o ataque de insetos 

e micro-organismos. Além disso, foi realizada a restauração das fachadas, do lambrequim, 

recuperação dos pisos e das esquadrias de madeira. O local também ganhou novas instalações 

elétricas e sistema de iluminação.

1.3.3.6 V aranda da Sala Bahia

A varanda de ferro da Sala Bahia foi-se deteriorando até que, no final do ano de 2015, 

a queda de uma parte dos lambrequins motivou o isolamento da área e realização de um edital, 

em caráter emergencial, para a execução de obras de restauração no local. A empresa 

vencedora, Terra Brasil, realizou os serviços entre os anos de 2015 e 2016. Concomitantemente 

à recuperação da varanda e da sua cobertura, foi realizada a primeira fase das já  citadas obras 

de recuperação das fachadas da Vila Maria Augusta.

Todo o acervo arquitetônico vem sendo monitorado pelo NPArq11 através de planos 

integrados de conservação e preservação e o uso de metodologias de análise como o 

gerenciamento de riscos para o patrimônio cultural (CARVALHO, [2015]).

11 Vale ressaltar que o Núcleo de Preservação Arquitetônica da Fundação Casa de Rui Barbosa elaborou um site 
que “funciona como um instrumento de organização, sistematização e divulgação da toda a documentação 
relativa ao bem patrimonial e às ações para a sua preservação, permitindo a divulgação para o público em geral, 
assim como informando especialistas”. O mesmo está disponível em: 
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/conservacaopreventiva/>.

http://www.casaruibarbosa.gov.br/conservacaopreventiva/


2 ACERVOS

2.1 Os destinos e tra je tó ria  do espólio de Rui Barbosa e M aria Augusta

O acervo do MCRB é composto majoritariamente dos espólios do casal Ruy Barbosa: 

espólio de Ruy Barbosa,12 leiloado em 1924; e espólio de Maria Augusta Ruy Barbosa,13 itens 

comprados em 1949.

Um resumo da cronologia das aquisições orienta este item:

1923: falecimento de Rui Barbosa em 1° de março;

1924: aquisição da casa, da biblioteca com suas estantes, dos manuscritos, do arquivo e 

da propriedade intelectual das obras de Rui Barbosa pela União;

1924: primeiro leilão com móveis e objetos da Vila Maria Augusta e da Casa de 

Petrópolis;

1928: aquisição de alguns objetos que ainda estavam com a família;

1946: outras aquisições;

1948: falecimento de Maria Augusta em 27 de abril;

1949: aquisição de itens do seu espólio;

1952: leilão de joias e objetos oriundos do espólio de Maria Augusta Rui Barbosa, em 

24 de junho.

2.1.1 Espólio Ruy Barbosa (leiloado im ediatam ente após seu falecimento -

1924)

Após o falecimento de Rui, foram iniciadas as negociações para a compra da casa pelo 

governo brasileiro. Entretanto, apenas o conjunto arquitetônico, a biblioteca com suas estantes, 

a propriedade intelectual e seu arquivo pessoal foram adquiridos:

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito 
especial de 2.965:000$, para pagamento, em apolices da divida 
publica interna, das despezas com a acquisição da propriedade 
intellectual das obras do senador Ruy Barbosa e da casa em que o 
mesmo residiu, nesta cidade, com a bibliotheca, os manuscriptos e o 
archivo. (BRASIL, [1924b])

Após a venda da casa, d. Maria Augusta se muda para uma residência menor, localizada 

na rua Raimundo Correa, em Copacabana, sendo necessário o desfazimento de inúmeros

12 Consulta ao arquivo digital. Do volume 8 do processo de Inventário de Ruy, no acervo do Museu da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (MJ-RJ), localizado à rua Dom Manuel, 29 -  Praça XV.

13 Consulta ao original composto de cinco volumes do processo de inventário de Maria Augusta no Arquivo da 
Justiça Federal da 2a Região (AJF2R), localizado à rua São Januário, 433 -  São Cristóvão.



objetos.11 Para tal, em 21 de dezembro de 1924, no interior da residência da São Clemente, um

grande leilão foi realizado (Jornal do Commercio, 23 dez. 1924).

Apesar de terem sido relacionados 386 itens no leilão, esses não equivaliam ao número

total  de  peças,  pois  cada  número  do catálogo  englobava,  ora um único  objeto,  ora outra

quantidade de peças. Muitos dos objetos que constam na relação do leilão fazem, hoje, parte

do acervo museológico por terem sido adquiridos ao longo do tempo pela  instituição  por

compra ou doação de familiares e amigos. Alguns objetos foram vendidos posteriormente por

Maria  Augusta  Ruy  Barbosa  e  outros,  ainda,  permaneceram  com  a  família  até  serem

comprados pela União durante o inventário da viúva em 1949.

2.1.2 Espólio Maria Augusta Ruy Barbosa – 1948

D. Maria Augusta Ruy Barbosa faleceu em 27 de abril de 1948, e seu testamento foi

juntado  ao  inventário  em  11  de  novembro  de  1948.  No  testamento,  notam-se  três

singularidades: Maria Augusta declarou uma dívida de cerca de 480 contos de réis contraída

pelo filho Alfredo com ela e que deveriam ser descontados de sua herança; deixou seu rosário

de ouro para sua empregada Maria Ferreira; e deixou um tinteiro para seu empregado Antônio

Joaquim da Costa. 

Arrolados os  bens  no processo de inventário,  o  advogado de Ruy Neto,  Maria  de

Lourdes e Armando (filhos de Marina e Alfredo) pede que outros objetos da falecida fossem

incluídos no processo. As filhas Francisca, Baby e Adélia informaram, então, que os objetos

foram dados em vida, cada qual a uma herdeira, e que o Napoleão (grupo em biscuit) “foi

vendido pela viúva Ruy Barbosa ao museu da S. Clemente (Casa de Ruy Barbosa) juntamente

com outros objetos em 1947”.12 Outra petição juntada na mesma semana ao inventário – a

notificação nº 558 de 10 de novembro de 1948 do Sphan, assinada por Rodrigo Mello Franco

de Andrade, ao juiz da 1ª vara de Órfãos e Sucessões – solicita o tombamento de uma série de

objetos do inventário de Maria Augusta ainda em andamento,  documento em duas laudas

(Fig.15).

11 Os critérios possivelmente adotados pela viúva para essa seleção foram abordados por Malta (2014). 
12 Trecho da carta  –  assinada  pelas  herdeiras  Adélia,  Francisca  e Maria  Luíza  – juntada  ao volume 1 do
inventário de Maria Augusta Rui Barbosa, p.67-69. Informação imprecisa a respeito da venda, tendo em vista
que a data de catalogação do objeto é 1946.
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Figura 15 -  Petição do DPHAN

Petição do DPHAN ao juiz por tombamento de uma série de objetos do inventário de Maria

Augusta em duas laudas

Fonte: Arquivo da Justiça Federal da 2a Região.

Ambas as petições constam do processo e apenas este grupo escultórico em biscuit, de 

fato, se repete na lista de 35 itens, cujo tombamento é solicitado pelo Sphan, lista que pode 

referir-se à parte que tenha sido primeiramente adquirida pelo museu. Um alvará de autorização 

para leilão de objetos foi juntado ao processo em 26 de maio de 1952 (v. 2, fls 286-290). Dez 

anos depois, no Ofício n° 1048 de 21 de agosto de 1962 do Phan(sic) à Casa,16 Rodrigo Andrade 

comunicaria que, apesar das cobranças do Sphan ao juiz, nada se confirmara sobre o 

tombamento que teria, em seu ponto de vista, deixado de ser necessário.

Havia sido 1949 o ano em que o museu estimou os objetos de seu interesse. No 

requerimento ao inventariante, apenso ao inventário de Maria Augusta, consta “Relação dos 

objetos a serem adquiridos pela Subc.14 em 1949” . Em seguida, deu-se a proposta de inclusão 

de uma mesa na lista de aquisição com o aval dos herdeiros, também em apenso. Na tabela 

abaixo, o cruzamento desta lista de 1948 com os itens do acervo MCRB adquiridos em 1949 é

16 Fonte: Arquivo Histórico Institucional da FCRB.



parcialmente conclusivo, porque a descrição superficial dos objetos é insuficiente para 

identificá-los do ponto de vista museológico. Da lista de bens do espólio aos quais foi pleiteado 

o tombamento pelo Sphan, uma parcela foi partilhada entre os herdeiros em 1951. Portanto, a 

partir dos dados coletados no inventário de d. Maria Augusta Rui Barbosa, foi possível elaborar 

o Quadro 1, confrontando os bens pleiteados ao juiz em 1948 com os bens comprados pelo 

museu em 1949.

Quadro 1: relação dos bens do espólio de Maria Augusta Ruy Barbosa
B ens do espólio de M aria A ugusta R uy B arbosa, cujo tom bam ento havia sido pleiteado em  1948

B EN S PLEITEA D O S PELO  
SPH A N  A O  JU IZ E M  1948

B EN S C O M PRA D O S PELO  
M U SE U  E M  1949

O BSER V A Ç Ã O

m obília  estufada (sic) cor de 
m orango (9 peças)

1 m obília estufada cor de m orango 
(9 peças)

quadro a óleo representando 
M arinha

1 quadro a óleo representando 
M arinha

consolo de m adeira com  
incrustações de bronze

1 consolo de m adeira com  
incrustações de bronze

retratos a óleo de R ui e M aria 
A ugusta

2 retratos de R ui e d . M aria 
A ugusta, a  óleo

lâm pada alta, de porcelana 
japonesa

1 lâm pada de porcelana japonesa

cache-pot de porcelana cor de 
ouro

1 cache-pot de porcelana cor de 
ouro

coluna de m adeira preta 1 coluna de m adeira preta

coluna de m adeira escura, 
trabalhada, com  jarro  bronzeado 
cloisonné, com  brazão

1 coluna de m adeira escura toda 
trabalhada com  um  jarro  
bronzeado cloisonné  com  brasão

poltrona estufada em  gobelin  
com  incrustações de bronze

1 poltrona estufada com  gobelin  e 
incrustações de bronze

quadro (cabeça de velha) 1 quadro (cabeça de velha)

poltrona de braços, forrada de 
veludo m arrom

m esinha redonda crem e com  
figuras douradas (com  abat- 
-jour)

1 m ezinha  redonda crem e com  
figuras douradas (com  abat-jour)

lustre de bronze com  6 
abat-jours

1 lustre de bronze, 6 abat-jours

m esa retangular 1 m esa grande retangular (sala de 
jan tar)

coluna de m adeira clara com  
cabeças de dragões

1 coluna de m adeira clara com  
cabeças de dragões (sala de jan tar)

coluna de porcelana azul 1 coluna de porcelana azul (sala 
de jan tar)

cachepot verm elho com  gregas 1 cachepot verm elho com  gregas 
(sala de jan tar)

centro de m esa em  prata e 
dedicatória "Ao cidadão Rui 
B arbosa 5-XI-1890"

1 centro de m esa em  prata com  
dedicatória “A o cidadão R ui 
B arbosa” (sala de jan tar)

2 quadros de porcelana D elft 2 quadros de porcelana D elft  (sala 
de jan tar)

sofá e cadeiras (quarto) sofá e cadeiras (quarto de dorm ir)

m esa oval m esa oval (quarto de dorm ir)



penteadeira penteadeira (quarto de dorm ir)
escrevaninha escrevaninha  (quarto de dorm ir)

m esinha quadrada de m adeira 
clara

m esinha quadrada de m adeira 
clara (quarto de dorm ir)

m esinha redonda m esinha redonda (quarto de 
dorm ir)

sofá leito
2 arm ários de 3 faces

crucifixo de ôn ix  e bronze

p ar de lâm padas de m etal 
prateado

aparelho de toilette  em  prata 
dourada, com  iniciais M .A.

lâm pada de m etal, com  figura 
de m ulher

Francisca R uy B arbosa A irosa (esta peça ficou 
com  a filha. Possivelm ente, trata-se da lum inária 
que atualm ente se encontra no quarto do casal)

coração de Jesus em  ônix  e 
prata
2 fruteiras pequenas em 
porcelana

cadeira de junco  (de varanda) 1 cadeira de junco  (lote de 3)
2 ja rras Sèvres (N apoleão) 2 ja rro s de Sèvres -  N apoleão

1 m esa de trabalho com  um a 
gaveta (andar superior)

Fonte: elaborado pela equipe MCRB, em 2016.

Embora não seja possível afirmar que as peças constantes na coluna 2 sejam as mesmas 

descritas na coluna 1, há entre elas semelhanças que nos levam a supor que se tratam dos 

mesmos objetos. Ressaltamos, ainda, que nove itens estão até o presente, sem confirmação de 

destino. As lacunas existentes, neste item, apontam para a necessidade de um estudo 

aprofundado sobre o espólio de d. Maria Augusta e os bens que foram adquiridos, ou não, pela 

instituição.

2.2 Acervo: tipologias e acesso

O acervo do MCRB compreende edificações, itens botânicos e objetos que pertenceram 

ou remetem à história da casa, à vida e obra de Rui Barbosa, bem como ao seu contexto social. 

Esses permitem uma ampla reflexão sobre o modo de viver, os hábitos e os costumes presentes 

no final do século XIX e início do XX, estabelecendo, ainda, um paralelo com a 

contemporaneidade por meio do estudo das transformações culturais ocorridas ao longo do 

tempo.



2.2.1 Acervo museológico 

O acervo museológico é composto por cerca de 1.550 objetos e encontra-se registrado

em dois livros de tombo distintos, denominados A e B. O livro A contém o registro dos bens

móveis e imóveis que pertenceram a Rui Barbosa,  sua esposa e seus filhos,  sendo este o

quantitativo  principal  do  acervo,  dado  seu  valor  histórico.  O  livro  B,  por  sua  vez,  está

dividido  em quatro  coleções  que  registram os  objetos  que  pertenceram à  família  de  Rui

Barbosa (recebendo a sigla CFR), os adquiridos para reconstituição de ambiente (CRA), os

relacionados  a  Rui  Barbosa  (COR) e  aqueles  sem relação  com Rui  Barbosa  (coleção  de

objetos diversos, COD). As siglas listadas constam na ficha dos objetos no campo da sua

descrição. A numeração do acervo é bipartida, composta inicialmente pelos dois dígitos finais

do  ano  de  registro  do  objeto,  seguidos  de  ponto  e  numeração  em  ordem  crescente  do

quantitativo  catalogado,  terminando  com  a  letra  A  ou  B,  conforme  seu  respectivo

enquadramento (Ex: 29.15 A - este bem foi registrado em 1929, sendo o 15° catalogado e

pertencente  a  Rui  Barbosa).  A  fim de  evitar  conflito  de  datas,  definiu-se  que,  caso  seja

necessária  atribuição  de numeração a  partir  de 2010, ela  contará com os  quatro números

relativos  ao  ano  de  catalogação  (Ex:  tomando  o  último  bem catalogado  08.1287A,  uma

aquisição feita em 2017 receberia o número de registro 2017.1288A, supondo que fosse um

bem registrado em 2017, sendo o 1288º item pertencente à coleção Rui Barbosa).

Figura 16 – Luminária da Tiffany’s Studios, de 1913

 Fonte: GAUTHEROT, [1974-1977a].
Nota: nº de tombo 29.183A.
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O acervo compreende, em sua maioria, objetos da categoria interiores, como as peças 

de mobiliário -  mesas, cadeiras, poltronas, escrivaninhas, estantes, divãs, camas, criados- 

-mudos, etc. -  que compõe um dos maiores conjuntos pertencentes ao museu, originários do 

espólio da família Rui Barbosa.

Outras categorias presentes no acervo museológico são os objetos pessoais, decorativos, 

de indumentária, de adorno e toalete; os objetos de iluminação, como luminárias e lustres; 

esculturas, pinturas, litogravuras; objetos cerimoniais e comemorativos, numismática e 

medalhística, que também compõem uma fatia expressiva do acervo; contando, também com 

utensílios de cozinha; e um instrumento musical, o piano alemão da marca C. Bechstein do 

século XIX. Além disso, o museu casa possui quatro viaturas: três carros de tração animal do 

século XIX (a vitória, o cupê e um landau) e um automóvel Benz do início do século XX. De 

marcada influência europeia e eclética, trazidos de viagem ou adquiridos em magazines 

cariocas -  como Mappin & Webb, Casa Leonardos e Loja América e China -  todos esses 

objetos apresentam um retrato do cotidiano de uma família burguesa na virada dos séculos XIX 

e XX na cidade do Rio de Janeiro. Por meio de pesquisas e depoimentos de familiares e 

frequentadores da Vila Maria Augusta, os ambientes do museu permaneceram bem próximos 

ao período em que o patrono ocupou a residência.

O acervo bibliográfico, de aproximadamente 30 mil volumes, reunido por Rui Barbosa 

ao longo de sua vida, foi mantido em seu local original -  as estantes de madeira e portas de 

vidro, encomendadas pelo patrono sob medida para a Sala Constituição. Embora sob a guarda 

do Serviço de Bibliotecas do CMI, contribuem para a preservação deste acervo o museu, com 

vistorias diárias, e o Serviço de Preservação -  SEP -  com monitoramento climático. O arquivo 

documental de Rui Barbosa, que ocupava algumas peças de mobiliário, foram transferidos para 

a guarda do Arquivo Histórico e Institucional.

2.2.2 Acervo arquitetônico

A distribuição dos ambientes da Vila Maria Augusta ilustra como eram as residências 

da alta burguesia carioca da época, com espaços reservados à vida social -  geralmente na parte 

frontal da casa -  e à rotina doméstica. Durante o período em que Rui Barbosa e sua família 

residiram na casa, a residência poderia ser dividida em cinco grandes áreas:



Fonte: FUNDAÇAO CASA DE RUI BARBOSA, [2010b].

A área íntima, composta pelo hall de entrada utilizado pela família; a sala íntima, para 

receber amigos mais próximos (Sala João Barbosa); a sala de almoço (Sala Questão Religiosa); 

o quarto do casal (Sala Habeas Corpus) e o banheiro; o quarto de vestir de Maria Augusta (Sala 

Maria Augusta); e o sobrado, que a princípio abrigava o quarto dos filhos do casal Rui Barbosa, 

e foi ocupado posteriormente pela família Batista Pereira, composta pela filha mais velha, genro 

e netos de Rui (salas Abolição, Estado de Sítio e Instrução Pública).

A área social é composta por três salões contíguos voltados para a rua: uma sala para 

visitas (Sala Pró-Aliados); uma sala de recepções, reuniões e festas (Sala Federação); e uma 

sala de música, onde também eram realizados os saraus (Sala Buenos Aires). Cada salão, com 

amplo pé-direito, apresenta forro decorado em estuque e pintura com motivos florais, e paredes 

forradas com papéis de parede. A sala de jantar (Sala Bahia), embora isolada do restante da área 

social, também apresenta o mesmo tratamento, e seu forro original em estuque se perdeu devido 

às vibrações sofridas pela estrutura da casa, sendo substituído por um outro de madeira em saia 

e camisa.



A área de trabalho reúne os cômodos utilizados por Rui Barbosa nos momentos de 

produção intelectual, leituras e trabalho: um espaço destinado ao gabinete, mais afastado da 

área íntima (Sala Civilista, também chamada de Gabinete Gótico); a biblioteca, sala que reúne 

o maior número de exemplares da coleção pessoal do patrono (Sala Constituição); o quarto de 

vestir de Rui (Sala Casamento Civil) e o cômodo particular, para estudo e também descanso de 

Rui durante o dia (Sala Código Civil, chamada também de Gabinete Branco); supõe-se que, 

originalmente, era ocupado por uma das figuras femininas da casa em função da decoração 

floral do papel de parede mais delicado. Soma-se a esse conjunto de cômodos a sala mais 

próxima do quarto do casal (Sala de Haia), que foi o quarto de Maria Luísa Vitória (Baby), a 

filha caçula. Atualmente o cômodo reúne o mobiliário do escritório de Rui em sua casa de 

veraneio em Petrópolis, chamado por ele de "gabinete holandês", uma vez que seus móveis 

foram adquiridos na Holanda e usados durante a Segunda Conferência da Paz, em Haia, 

ocorrida em 1907.

A área de serviço era utilizada pelos empregados da Vila Maria Augusta, e distribuía- 

se ao longo do trecho em "L", anexo ao bloco que compõe o corpo do edifício principal.17 Com 

uma clara divisão entre as áreas ocupadas pela família, esse conjunto é composto por diversos 

cômodos dedicados ao uso dos empregados, como a copa, o banheiro, a despensa, o quarto das 

babás (Sala Queda do Império), alojamento (Sala Dreyfus) e a cozinha, ligados por um corredor 

que leva a uma escada para acesso às edificações anexas, localizadas na lateral do jardim e 

fundos do terreno.

No andar inferior destas dependências, encontra-se hoje a administração do museu, 

ocupada pela equipe dos técnicos e, ao lado, a Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti 

(BIMM).18 As dependências anexas ao corpo principal ofereciam apoio aos serviços domésticos 

necessários ao funcionamento da residência. Próximo à escada de serviço, localizava-se a 

lavanderia, com tanque de granito e pia para apoio. Ao lado da lavanderia, uma grande 

edificação reunia mais quartos destinados aos empregados -  a família contava com cerca de 11 

pessoas, entre os que serviam à casa, à cozinha e às crianças. A garagem da Casa, antiga 

cocheira, abriga hoje as quatro viaturas. Os tanques, à entrada da garagem, serviam de

17 Muitos destes ambientes eram utilizados pelo corpo técnico do museu, até a construção do edifício sede. Em 
1966 com a transformação em Fundação e ampliação do quadro funcional houve a necessidade de construção de 
uma nova sede. Esta inaugurada em 1978, na parte posterior do terreno, com o nome de Edifício Américo 
Jacobina Lacombe, possibilitou a transferência dos funcionários e a liberação dos espaços à visitação, após uma 
grande reforma.

18 Estes cômodos tiveram, ao longo do tempo, outros usos, tais como: garagem; quarto do filho mais novo, 
chamado de M o n  C h â te a u M is é r e ;  refeitório dos empregados da casa; escritório do genro de Rui, Antônio Batista 
Pereira e sala de consulta do museu casa.



bebedouro para os cavalos que puxavam os veículos de tração animal. Atrás do bloco de 

serviços, havia o canil, onde ficavam dois cães da raça mastim, um galinheiro, e, ao lado, o 

quarto do forno, onde se assavam carnes e pães.

No fundo do jardim, havia um picadeiro, delimitado por cerca viva, e uma estufa de 

vidro e metal, onde se cultivava uma grande variedade de avencas, palmeirinhas e orquídeas. 

Neste lugar, em 1937, foi erguida uma casa destinada ao zelador do museu, hoje ocupado por 

um setor do Sep, o Núcleo de Digitalização, e o PPGMA/FCRB (Programa de Pós-Graduação 

em Memória e Acervos).

A preservação do acervo arquitetônico é realizada pelo Núcleo de Preservação 

Arquitetônica (NPArq) do CMI. A partir do final da década de 1990 uma abordagem preventiva 

foi adotada para a preservação do conjunto formado pelo acervo museológico, bibliográfico e 

arquitetônico do MCRB. Foi implementado um Plano de Conservação Preventiva, disponível 

na página: <http://casaruibarbosa.gov.br/conservacaopreventiva/>.

2.2.3 Acervo paisagístico

Constava na escritura do terreno em 1849, na época de sua construção pelo primeiro 

barão da Lagoa, Bernardo Casemiro de Freitas, “jardim, horta e pomar, grande parreiral sobre 

vergalhões de barrões de ferro, vasos, figuras, bancos de jardim etc” (FUNDAÇÃO CASA DE 

RUI BARBOSA, [2010a]). Além dos aspectos botânicos e naturais, os traçados do jardim, com 

lagos artificiais e pequenas pontes, revelam uma inspiração romântica. O terreno possui mais 

de 9.000 m2, sendo destes 6.159 m2 de área ajardinada, composta, por sua vez, de 3.618 m2 de 

canteiros (vegetação), 126 m2 de lagos e 2.413 m2 de pavimentação do jardim.

F ig u r a  18 -  P la n t a  p a is a g ís t ic a  a t u a liz a d a  do  J a r d im  d a  C a s a  de R u i  B a r b o s a

Fonte: FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO; FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2017.
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O jardim histórico estende-se por toda área não edificada, e pode ser dividido em cinco 

recantos. O jardim social, voltado para a rua São Clemente, se estende entre a casa e o gradil 

que ladeia a rua. No local, se apresentam diversos elementos românticos, como o lago artificial 

de contornos sinuosos em meio ao gramado, simulando um rio fechado nas extremidades por 

um conjunto de rocalhas (rochedos artificiais, de cimento e argamassa), de onde surge uma 

cascata, impulsionada por um fluxo d'água. São destaques do acervo paisagístico, neste recanto, 

os exemplares jasmim-manga (Plumeria alba) e camélias (Camellia japonica) que, na frente 

da casa, contornam a estátua “Águia e Serpente” (que já  se encontrava no local na ocasião da 

compra da residência por Rui Barbosa). Outros destaques botânicos são dois caramanchões 

com ipomeas (Ipomoea alba) floridas; palmeiras, como a strelitzia branca (Strelitzia alba); a 

alameda de entrada formada por uma grande figueira (Ficus microcarpa), mangueiras 

(Mangifera indica) e diversas aglaias (Aglaia odorata). O jardim conta, ainda, com outros 

elementos artísticos, como os leões da fundição francesa Val D ’Osne, luminárias de metal e 

vasos de mármore em estilo neoclássico. Parte do traçado desse trecho do jardim foi alterado, 

em 1926, na ocasião da abertura de uma rua que ligou a São Clemente à Assunção, já  citada.

Ligando o jardim social ao restante do terreno, existem dois canteiros ocupando as 

laterais do corpo principal do edifício. Na fachada leste, encontra-se o canteiro da herma de Rui 

Barbosa, que se estende até o arco com a entrada particular da família de Rui e que oferece a 

ligação entre a alameda de entrada da rua São Clemente até o jardim privado. O canteiro da 

herma conta com um busto de Rui Barbosa de mármore; um exemplar de camélia, localizado 

abaixo da janela do quarto do casal; manacás (Brunfelsia uniflora) floridos e um exemplar da 

árvore pata-de-elefante (Beaucarnea recurvata).

A oeste, na área mais afetada pela abertura da rua de acesso, encontram-se dois pés de 

chuva-de-ouro (Cássia fistula), azaleias (Rhododendron simsii), ixoras (Ixora coccinea), 

alpínias (Alpinia purpurata) e, no canteiro do centro, um abricó-de-macaco (Couroupita 

guianensis) e outros exemplares replantados durante a reintegração do terreno, ocorrida em 

1930 por ordem do, então, presidente Washington Luís, para a inauguração do museu.

O jardim privado localiza-se aos fundos da casa, atravessado pelo caminho que leva à 

pérgula. Trata-se de um recanto reservado, onde aparecem diversas árvores frutíferas e arbustos 

floridos, próprios de um jardim de chácara urbana. Nessa área, se destacam a alameda de 

exemplares frutíferos, como o abiu (Pouteria caimito), o sapoti (Manilkara zapota), a 

mangueira, o araçá (Psidium cattleianum) e a pitangueira (Eugenia uniflora); dois nichos com 

árvores especiais: a lichia (Litchi chinensis) (plantada por Rui Barbosa) e o pau-brasil



(Caesalpinia echinata) -  plantado pelo presidente Washington Luís, na ocasião da abertura do 

MCRB. Próximo à escada da residência que dá acesso à biblioteca, um pequeno lago circular 

com um quiosque, tendo chuveiro e banheira, implantado em uma pequena ilha, utilizado pela 

família para banhos nos dias quentes de verão. Este jardim hoje tem um traçado retilíneo e os 

canteiros se organizam de maneira simétrica. Entre os canteiros com árvores frutíferas e não 

frutíferas, há caramanchões, uma ponte sobre o lago artificial, bancos de madeira e de granito.

A pérgula, uma estrutura de ferro de apoio para o crescimento de videiras (Vitis sp.) e 

roseiras (Rosa sp.), apresenta elaborado trabalho de serralheria e se estende pela parte posterior 

da propriedade, conferindo o nome ao trecho de terreno que ocupa. Restaurada para a abertura 

do museu casa, seu eixo principal tem 40 metros e é cortado na transversal por duas alamedas, 

formando percurso assombreado. Na época em que o patrono residia na residência havia 

roseirais por ele plantadas e cultivadas. Constam, ainda, exemplares notáveis, frutíferos e 

aromáticos, como mangueiras, jambeiro (Syzygium malaccense), cajá-manga (Spondias dulcis), 

sapotis, palmeiras, jasmins e roseiras; no centro da estrutura, encontram-se dois lagos artificiais: 

sendo um redondo, ladeado por palmeiras-cicas (Cycas circinalis), e outro oval, próximo da 

garagem das viaturas.

Apesar da existência de um livro de tombo de teor paisagístico (o Livro de Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico), o jardim da Casa de Rui Barbosa não recebeu 

inscrição nesta categoria. Somente nos anos de 1980, impulsionados pela Carta de Florença,19 

o espaço foi caracterizado como de interesse histórico pelo órgão de patrimônio, na ocasião, 

em sua configuração Sphan/Fundação Pró-Memória.

Diversos estudos foram realizados sobre o jardim, com enfoque específico em suas 

características arquitetônicas e botânicas, visando a recuperação de seu aspecto original. Em 

meados da década de 1990, os elementos artísticos e integrados existentes neste espaço foram 

registrados e catalogados como objetos museológicos. A partir dessa inclusão, diferentes ações 

foram realizadas com o objetivo de compreender a relação do conjunto formado pelo jardim, 

seu traçado paisagístico, seus elementos artísticos e a Vila Maria Augusta.

2.2.4 Acervo arqueológico

Os objetos incorporados mais recentemente pelo MCRB integram uma categoria 

específica de itens que compõe o acervo arqueológico coletado de prospecções realizadas no

19 Carta de Florença de maio de 1981 do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e do Comitê Internacional 
de Jardins e Sítios Históricos. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Florenc%CC%A7a%201981.pdf>.

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Florenc%CC%A7a%201981.pdf


jardim histórico da Casa de Rui Barbosa.20 Trata-se de uma quantidade expressiva de objetos 

que somam um conjunto maior que o próprio acervo museológico.

A incorporação de parte destes itens data de 2006, ano em que o jardim recebeu uma 

obra de drenagem, supervisionada pelo Iphan. Na ocasião, o Instituto reconheceu o jardim e 

todo o terreno da Vila Maria Augusta como sítio arqueológico, apontando a necessidade de 

realização do Projeto de Prospecções Arqueológicas da Casa de Rui Barbosa. Sob orientação 

da arqueóloga do Iphan, Rosana Najjar, esse foi realizado durante os anos de 2006 e 2007. Após 

cerca de dois meses de pesquisa, o jardim foi identificado como sítio arqueológico de grande 

potencial apesar das sucessivas alterações sofridas pelo local ao longo dos anos, sendo 

encontrados quase cinco mil fragmentos.

Foram identificadas diversas tipologias de objetos e fragmentos que reforçam o caráter 

residencial do uso do terreno, dos quais se destacam, em ordem de predominância:

• material de construção (cerca de 418 itens), como ladrilhos, azulejos (892 itens), tijolos 

maciços (14 amostras), telhas francesas e canal (10 amostras), lajotas; fragmentos de 

metal (cerca de 525 itens);

• fragmentos de material cerâmico vidrados e não vidrados (201 itens); louças (897 itens) e 

faianças finas (dos tipos Shell Edge, Willow, Borrão Azul, Anular, entre outras);

• vidro (1.087 itens), como vidros planos, vidros de remédio, garrafas antigas de bebida;

• malacológicos -  conchas (396 itens);

• carvão, material ósseo, como dentes e ossos de animais domésticos (351 itens);

• aros de metal e fragmentos de metal, como pregos, ferragens, ponteiros, etc, (48 itens);

• plástico (39 itens).

20 Conforme documentado no item 1.3.3 -  A Vila Maria Augusta e suas reformas.



Figura 19 -  Materiais coletados pelo Projeto de 

Prospecções Arqueológicas da Casa de Rui Barbosa em 200721

Reprodução de quadro que consta no relatório de prospecções

Natureza do Material Quantidade

1. Material Construtivo 418

2. Metal 525

3. Cerâmica 201

4. Azulejos 892

5. Louças 897

6 Ossos/carvâo 351

7. Vidro 1087

8. Plástico 39

9. Diversos 28

10 Malacológico 396

11. Telhas 10-am ostras

12. Tijolos 14-amostras

13. Aros de Metal 48

Fonte: FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2007, p. 30.

Após processamento e descarte do material feito pela equipe de arqueologia 

responsável, composta pelas arqueólogas Jackeline de Macedo e Camilla Agostini, os cerca de 

1.800 itens de acervo arqueológico selecionados foram embalados e acondicionados em uma 

área de guarda no museu, aguardando a contratação de serviço especializado para o seu 

tratamento.

Em 2015, iniciou-se o Projeto de Revitalização e Restauração do Jardim da Casa de Rui 

Barbosa, sendo necessária a contratação de uma empresa de arqueologia para o 

acompanhamento de todos os serviços realizados no solo, em cumprimento a legislação vigente. 

A Grifo Arqueologia foi a responsável pela empreitada, sob a coordenação do arqueólogo 

Giovani Scaramella. Em janeiro de 2016, o serviço de monitoramento arqueológico foi 

iniciado, tendo por objetivo assegurar a integridade física dos fragmentos encontrados, 

coletando-os, higienizando-os e processando-os em laboratório, para posteriormente, entregá- 

los à guarda do MCRB.

• Dentre as tipologias dos 7.238 objetos e fragmentos encontrados, podemos listar: 21

21 Dados referentes à etapa de campo, apresentados no relatório final pela equipe de arqueólogos responsáveis. O 
acervo de arqueologia aguarda a realização de um projeto para avaliação das possibilidades de tratamento 
documental e incorporação técnica pelo MCRB.



• materiais construtivos, como fragmentos de telhas canal e francesa (577 

fragmentos), tijolos maciços e furados (21 fragmentos), azulejos (de faiança fina, 2.932 

fragmentos; de faiança clássica, 336 fragmentos), pastilhas construtivas (178 

fragmentos) ladrilhos hidráulicos (48 fragmentos), pisos cerâmicos (80 

exemplares), manilhas e etc;

• vidros, do tipo para embalagem, domésticos, planos e especiais que compõe um 

conjunto de 980 fragmentos que correspondem a 13,53% de todo o material coletado. 

Destacam-se aqui frascos de remédios para medicamentos diversos e fragmentos 

originários do final do século XIX e início do XX, além de diversas peças de vidro de 

uso cotidiano (vidros de cosméticos) e lúdico (como bolinhas de gude);

• fragmentos de embalagens de cerâmicas diversas, notadamente dos tipos grès ou 

stoneware, faianças e porcelanas, com motivos (estampas) diversos, principalmente os 

padrões ingleses willow e borrão azul; foram encontrados cerca de 824 fragmentos de 

faiança fina, representando cerca de 11,3% de todo o material coletado;

• materiais metálicos (559 fragmentos, ou 7,72% de todo o material coletado), de diversas 

formas e utilizações, como moedas de diversas épocas, tendo em comum um baixo valor 

aquisitivo (242 itens); ferraduras (3 itens); aros de barris, pregos, chaves e também 

artefatos mais recentes, como uma colher de aço inoxidável;

• plásticos, em grande parte fragmentos de brinquedos (71 itens), reforçando o uso do 

jardim como área de lazer no bairro de Botafogo; fichas de ônibus; fragmentos de 

pentes, colheres, tampas de termômetro, etc;

• fragmentos zooarqueológicos, como vestígios ósseos de animais vertebrados 

domésticos (15 fragmentos), como bois, principalmente, e porcos (3 itens), galinhas (1 

item) e cães (1 item), invertebrados marinhos, como moluscos (conchas de 29 espécies 

diferentes).



Figura 20 -  Quantitativo de materiais e tipologias coletadas no 

Monitoramento arqueológico de 201622

Reprodução de tabela que consta no relatório de monitoramento feito pela empresa Grifo Arqueologia 
Tabela 1- Quantitativo de materiais por números absolutos e relativos

Material Absoluto Percentual

Stoneware 16 0,22

Cerâmica 295 4,07

Faiança fina 842 11,63

Faiança clássica 16 0,22

Porcelana 176 2,43

Vidro 980 13,53

Telha 577 7,97

Tijolo 21 0,29

Ladrilho de faiança clássica 3268 45,15

Ladrilho hidráulico 40 0,55

Metal 559 7,72

Lítico 12 0,16

Ósseo 15 0,20

Malacológico 29 0,40

Fonte: GRIFO - Consultoria e Projetos em Arqueologia.

Fonte: relatório de monitoramento arqueológico do Projeto de Revitalização e Restauração 
do Jardim Histórico da Casa de Rui Barbosa (2016).23

O relatório final de monitoramento arqueológico foi apresentado em julho do mesmo 

ano e os materiais recolhidos pela Grifo entregues ao MCRB dois meses depois, armazenados 

em caixas plásticas por tipologia, sendo identificados segundo os métodos da Arqueologia. No 

momento, esse acervo e os fragmentos encontrados pelo Projeto de Prospecções Arqueológicas 

(2006/2007) encontram-se armazenados em reserva técnica aguardando processamento e 

triagem para a sua posterior incorporação ao inventário do MCRB.

2.2.5 Acesso

O acervo do museu encontra-se, desde junho de 2013, registrado na Base de Dados 

Referencial SophiA, um software que utiliza o formato Marc21, desenvolvido para bibliotecas. 

Dessa maneira, o SophiA passou a reunir todo o acervo arquivístico, bibliográfico e 

museológico da FCRB, substituindo os softwares utilizados anteriormente -  Microisis, de 1991

22 Dados referentes à etapa de campo, apresentados no relatório final pela equipe de arqueólogos responsáveis. O 
acervo de arqueologia aguarda a realização de um projeto para avaliação das possibilidades de tratamento 
documental e incorporação técnica pelo MCRB.
23 Documentação interna da administração, ainda em fase de avaliação junto ao NPArq.



a 2001; e Ortodocs, de 2001 até 2013 - , desenhados especificamente para o uso de bibliotecas. 

A base de dados está disponível para acesso na página: <http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/>.

Em 2015, o CMI implementou um projeto de pesquisa na área de Cultura e 

Digitalização, que há tempos envolvia bolsistas de informática e biblioteconomia da instituição, 

além de técnicos do setor administrativo, visando a criação de um repositório digital que 

possibilitasse, simultaneamente, o acesso aos acervos memoriais e à toda produção intelectual 

e acadêmica da FCRB: obras literárias e periódicos digitalizados; projetos de pesquisa e artigos; 

gravações em vídeo de palestras, seminários e encontros; publicações em meio digital, etc.

Inserido no portal oficial da FCRB e elaborado com a plataforma DSpace, o Repositório 

Rui Barbosa de Informações Culturais (RUBI) foi lançado oficialmente no auditório da FCRB 

em 22 de julho de 2016, durante o Seminário Tecnologia e Cultura. Inicialmente, foram 

disponibilizados na página: <http://rubi.casaruibarbosa.gov.br> uma pequena parte do acervo 

que já se encontrava digitalizada ou em meio digital. O formato da plataforma permite que o 

visitante acesse a página em celulares e tablets, realize buscas simultâneas nos acervos da FCRB 

e descubra diversas páginas produzidas pela instituição, por órgãos parceiros e coleções com 

temas relacionados.

Visando a alimentação do RUBI, foi criado um Grupo de Trabalho de Digitalização, 

através da Portaria FCRB n° 36, de 2 de maio de 2016. Como resultado das atividades da 

Comissão instituída pelo GT, que contava com servidores de cada divisão do CMI, destaca-se 

a reativação do Núcleo de Digitalização de Documentos (NDD), vinculado ao Serviço 

Preservação (SEP/ CMI), e a elaboração do “Manual de Operação e Uso dos Equipamentos do 

Núcleo de Digitalização de Documentos”,24 concluído em junho do mesmo ano.

A primeira etapa de trabalho do NDD apontou como prioridade a digitalização de 

documentos textuais e fotografias. Considerando a natureza tridimensional do acervo 

museológico, nesse primeiro momento, tais objetos não foram contemplados. Entretanto, o 

MCRB apontou o registro fotográfico de todo o seu acervo museológico para fins de 

preservação e difusão, por intermédio do repositório digital RUBI como demanda principal 

para as próximas etapas de trabalho do núcleo. Conforme pontuado no manual, para atingir este 

objetivo, a FCRB precisará adquirir equipamentos específicos como máquina fotográfica, base 

giratória e manequins para peças de indumentária ou solicitar a contratação de serviço 

especializado para o registro fotográfico.

4 Disponível em:
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_Digitalizacao_Documentos.pdf>.

http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/
http://rubi.casaruibarbosa.gov.br
http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_Digitalizacao_Documentos.pdf


3 DIAGNÓSTICO

A fim de cumprir a premissa do Plano Museológico de ser um documento coletivo, 

que envolva a equipe da instituição em sua totalidade, ou o mais perto possível disso, 

desenvolvemos um questionário (anexo I), que coletou a opinião da grande maioria dos 

funcionários do MCRB (servidores, terceirizados da vigilância, limpeza, recepção e 

manutenção, bolsistas e estagiários). O formulário foi construído pela equipe de elaboração do 

Plano, com a colaboração do, então, bolsista Rômulo Duarte que propôs a tabulação pela 

ferramenta Typeform. Para que todos compreendessem a importância desta ação, foram 

realizadas reuniões com as equipes de colaboradores nas quais apresentamos o questionário e 

o seu objetivo. O referido formulário foi preenchido individualmente, de forma anônima, para 

que assim pudesse garantir, ainda que fosse uma ação opcional, a participação do maior número 

de pessoas possível.

Dividimos as perguntas em blocos de acordo com as seguintes temáticas: perfil do 

participante; avaliação do desempenho profissional (próprio e dos outros membros da equipe) 

e avaliação do museu e do acervo. Nosso universo de entrevistados foi de 34 pessoas, e o mesmo 

foi aplicado em março de 2016, em um período total de quatro semanas, pra que todas os grupos, 

mesmo os que trabalham em sistema de escala, fossem consultados. Apenas ficaram excluídos 

desta atividade os funcionários com menos de seis meses de vínculo institucional.

3.1 Perfil da Equipe

Neste bloco foi possível observar que se trata de uma equipe majoritariamente 

feminina, na qual o número de terceirizados supera o de servidores, bolsistas e estagiários. 

Observou-se também que a equipe no modelo atual é bastante recente, tendo o tempo de vínculo 

institucional de 56% dos funcionários variante entre um e cinco anos e a formação mais elevada 

de 41% o Ensino médio. Ainda que a maioria significativa do grupo (94%) já  tenha visitado o 

MCRB, esse número cai para 78% quando perguntamos sobre a frequência a outros museus e 

ainda mais drasticamente sobre aquele que já haviam trabalhado em outras instituições museais.
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Fonte: elaborado pela equipe do MCRB em 2017.

3.2 Avaliação de desempenho profissional

O item avaliação se dividiu em duas categorias, a primeira se destinava a ponderar 

sobre a satisfação individual em relação à sua função, e a maior parte dos funcionários se 

declararam satisfeitos. O principal motivo de insatisfação relatado foi relacionado à questão 

salarial, ponto que infelizmente, não está ao alcance da instituição resolver.

Na avaliação geral da equipe, os funcionários foram divididos em grupos de acordo 

com a atividade desenvolvida (chefia, corpo técnico, operacional, manutenção, limpeza, 

estagiários, bolsistas, jardineiros, vigilantes e recepção) e se avaliaram mutuamente. Destes, os 

bolsistas foram os melhores avaliados, com avaliação excelente por 71% dos entrevistados. Na 

contramão, os grupos de recepção e limpeza foram os que receberam mais quantidade de votos 

“regular”, cabendo uma reflexão sobre o que pode ser melhorado no trabalho dessas equipes.

3.3 Avaliação do M useu e do Acervo

Neste bloco de perguntas, a primeira era relacionada à função principal do museu, 

tratava-se de uma questão semiaberta, em que as opções eram: conservação dos objetos 

históricos; educação; informação; lazer e outra. Ficaram empatados os pontos Conservação dos 

objetos históricos e Educação como os mais relevantes.



MCRB

Fonte: elaborado pela equipe do MCRB em 2017.

Quanto à avaliação da importância do MCRB para a sociedade, 91% da equipe 

considera esta uma instituição valorosa. Nesta questão sugerimos que houvesse uma 

justificativa, e os principais motivos apontados perpassavam o edifício histórico enquanto 

documento arquitetônico e a memória de Rui Barbosa e sua família. Ainda foi relatado, por 27 

dos 34 entrevistados, que a loja e o café são serviços fundamentais.

Entre os fatores mais representativos do museu ficou em primeiro lugar O personagem 

Rui Barbosa e em segundo A residência histórica, conforme ilustra o gráfico Fatores 

representativos do MCRB. Os serviços considerados mais importantes para a sociedade foram: 

a visita mediada para grupos e a conservação do espaço; as demais opções nesta questão: 

visitação escolar (15%); uso do jardim (8%); infraestrutura (3%); segurança (13%) e cursos e 

eventos (15%).

Gráfico 3 -  Fatores representativos da equipe do MCRB.
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Fonte: elaborado pela equipe do MCRB em 2017.



O questionário possuía ainda, duas perguntas totalmente abertas, nas quais a equipe 

deveria apontar pontos fracos e fortes do museu, de modo que este plano museológico pudesse 

fazer uma análise SWOT a partir da opinião de todos. Dentre os pontos fortes do MCRB, o 

mais citado foi relacionado à conservação da residência histórica, incluindo seu mobiliário. 

Outro destaque foi o desempenho da equipe, tanto no entrosamento, quanto nas visitas mediadas 

e a receptividade em geral com os frequentadores do museu e jardim. O potencial do jardim e 

a segurança do local também foram citados por algumas pessoas.

A avaliação dos pontos fracos foi uma das maiores dificuldades para tabulação deste 

questionário, pois as respostas foram bastante pulverizadas. Os temas que apareceram mais 

repetidamente apontavam para o número limitado de membros da equipe, a falta de 

acessibilidade para deficientes, a desinformação ao visitante sobre as normas de uso do jardim 

e a divulgação deficiente. Outros entraves no processo de análise dos questionários giraram em 

torno da dificuldade de desenvolver a metodologia para tabular as questões de múltiplas 

respostas, além de algumas respostas que deveriam estar relacionadas, porém não foram 

respondidas dessa forma e tiveram que ser descartadas. Porém, de modo geral, foi uma 

ferramenta bastante útil para entender a opinião geral da equipe.

Durante uma edição da oficina Nós do Museu os resultados foram apresentados para 

as equipes respondentes criando uma atmosfera muito positiva, na medida em que perceberam 

que as opiniões expressadas estavam sendo discutidas, servindo de material para a reflexão e 

mudanças.



4 PROGRAMAS

Os programas desenvolvidos pelo MCRB e descritos em seu Plano Museológico 

obedecem às diretrizes do Plano Nacional de Cultura (PNC) que se beneficia do Sistema 

Nacional de Cultura mantido pelo MinC.

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é um processo de gestão da Cultura que envolve 

União, Estado e Município junto com a sociedade civil. Os municípios implantam por lei seu 

sistema municipal (conselho municipal de políticas culturais, plano municipal de cultura e 

fundo municipal de cultura) para aderir ao SNC e garantir, por meio de fundos estabelecidos, a 

manutenção das ações culturais locais com repasse da União.

O PNC, sancionado pela Lei n° 12.343/10, é composto de 53 metas elaboradas em 2011 

-  a partir do diálogo entre governo, gestores e sociedade civil -  e prevê que as metas sejam 

alcançadas até 2020. As metas envolvem temas como crescimento do espaço da produção 

audiovisual brasileira, ampliação dos Pontos de Cultura, capacitação dos gestores, aumento da 

participação popular e economia da cultura.

A revisão das metas é considerada fundamental durante este período de 10 anos para 

aprimorar o trabalho do Sistema, ajustando-as às dificuldades de implementação que vão sendo 

encontradas. O PNC é uma Política de Estado, portanto, enquanto não ocorrer a IV Conferência 

Nacional de Cultura (CNC), vigora o Plano revisado em 2014.

Tendo como ponto de partida a Constituição Federal e documentos de governo, o PNC 

se insere na Política de Desenvolvimento Sustentável e de Inclusão Social implantada pelo 

Governo Federal e, portanto, o MCRB segue a mesma política. Na área de Difusão e Acesso, 

procura democratizar e ampliar a participação e o acesso à cultura, estimular a circulação de 

bens e serviços culturais e estimular a formação de públicos. Na área de Memória e Diversidade 

Cultural, busca promover o direito à memória, preservar o patrimônio cultural e desenvolver 

suas potencialidades.

Entretanto, como o MCRB é uma divisão do Centro de Memória e Informação da 

FCRB, instituição vinculada ao Ministério da Cultura, cabe à Fundação alguns dos programas 

que garantem ou limitam o escopo de atuação do museu no desenvolvimento dos programas 

museais. Por isso, o Plano Museológico do MCRB tratará, a seguir, apenas dos programas25 

que diretamente desenvolve: o Programa de Gestão de Pessoas, o Programa de Acervos, o

25 Foram adotadas as nomenclaturas propostas na publicação editada pelo Ibram -  S u b s íd io s  p a r a  e la b o ra ç ã o  d o  
P la n o  M u s e o ló g ic o  -  com o objetivo de facilitar o compartilhamento de informações entre as instituições 
museológicas.



Programa de Exposições, o Programa de Pesquisa, o Programa Educativo e o Programa de 

Acessibilidade Universal.

4.1 Program a de Gestão de pessoas

O atual quadro funcional do Museu Casa de Rui Barbosa é bastante restrito, sendo 

formado por dez servidores, assim distribuídos:

- chefia (Cargo de confiança -  DAS);

- três tecnologistas (formação: dois museólogas e um conservadora);

- dois técnicos em C&T;

- quatro assistentes em C&T;

- um auxiliar em C&T.

Contamos, ainda, com a valiosa colaboração de dois estagiários de Museologia, 

bolsistas do Programa de Iniciação Científica e do Programa de Incentivo à Produção do 

Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura, e funcionários terceirizados nas áreas 

de limpeza, recepção e segurança.

Embora os servidores tenham atribuições distintas de acordo com suas formações e 

enquadramento, o MCRB não dispõe de organograma oficial. Uma das conquistas da 

construção e implementação deste Plano Museológico será o equacionamento desta questão. O 

Programa de Gestão de Pessoas é coordenado pela chefia do museu.

4.1.1 Competências e atribuições dos núcleos do MCRB

Durante o processo de construção desta ferramenta a equipe discutiu a necessidade de definição 

de um organograma como forma de potencializar as normas e procedimentos de gestão; 

sistematizar as atividades; e estabelecer as fronteiras conceituais e técnicas das áreas evitando 

sobreposições e conflitos de ações. A partir destas premissas foi elaborado o organograma do 

museu a ser implementado após a publicação deste Plano Museológico -  que visa cumprir a 

LE I N° 11.904, de 14 de janeiro  de 2009 -  conforme estrutura abaixo representada, seguida 

pelos escopos das áreas:



Fonte: elaborado pela equipe do MCRB em 2017.

CHEFIA: gerir técnica e administrativamente a divisão do museu; elaborar, executar e 

supervisionar projetos de preservação dos acervos museológico, arqueológico e paisagístico 

referentes ao legado de Rui Barbosa e sua época; propor e implementar diretrizes e normas para 

o acesso e uso de seus acervos; propor e gerenciar a promoção dos acervos por meio de 

pesquisa, comunicação, divulgação e educação; promover congressos, seminários e cursos, que 

visem à divulgação do acervo e à capacitação profissional; estabelecer as metas, diretrizes e 

estratégias de ação da divisão, dar condições para que os mesmos sejam atingidos e, ainda, 

monitorar seu cumprimento por meio das ações dos núcleos; estabelecer parcerias institucionais 

visando a aproximação com os pares por meio da criação de redes temáticas (museus casas), 

estimulando o desenvolvimento de estudos e pesquisas que envolvam o universo dos museus 

casas.



NÚCLEO ADMINISTRATIVO: assessorar a chefia em suas diferentes demandas; gestão dos 

contratos, incluindo sua instrução, pagamentos e controle dos fluxos; controle da arrecadação 

do ingresso (bilheteria); organização de controle e saída do correio eletrônico; coordenação das 

assessorias logística e de manutenção predial.

Assessoria logística -  estatística de visitação; controle de funcionamento da portaria e 

equipes terceirizadas (vigilantes, serventes e recepcionistas); elaboração da estatística de 

visitação; controle das folhas de ponto, incluindo as escalas de estagiários, bolsistas e 

terceirizados; rota (deslocamento de documentação entre os setores); fluxo de material (guias 

de requisição de materiais e controle de materiais de consumo); ordens de serviço (helpdesk, 

guias de encaminhamento e recebimento físico e eletrônico de processos); apoio aos eventos 

(montagem de kits, lista de contatos, etc.); atendimento telefônico (anotação de recados e 

transferência de ligações)

Assessoria de m anutenção predial -  prevenção, controle e, quando necessário, 

(pequenos) reparos de toda a estrutura física do conjunto arquitetônico do museu, incluindo 

vistorias no telhado e calhas; substituição de lâmpadas; controle dos extintores de incêndio; 

manutenção da parte hidráulica e elétrica; controle de térmitas (cupim, traça), insetos (remédios 

nos ralos, ratos e baratas); fiscalização dos serviços temporários de obras.

NÚCLEO DE MUSEOLOGIA: este núcleo se encarregará de todas as ações relacionadas aos 

acervos museológico, arqueológico e paisagístico, com exceção da análise e conservação, cuja 

atribuição ficará com um núcleo específico. Dado o volume de trabalho e as naturezas diferentes 

das atividades que envolvem as ações, o mesmo será dividido em duas áreas que deverão operar 

de forma complementar.

Á rea de Educação e Comunicação -  elaborar e avaliar o programa educativo-museal; 

desenvolver estudos e pesquisas de público que possibilitem traçar o perfil dos visitantes, bem 

como mensurar o grau de satisfação em relação aos serviços prestados; promover o acesso 

qualificado aos bens culturais por meio de programas de atendimento aos diferentes públicos 

(escolar, visitante espontâneo, grupos agendados, público interno, turistas nacionais e 

estrangeiros); planejar e executar ações educativas com vistas a explorar o potencial 

comunicacional dos acervos (museológico, biográfico, arquitetônico e paisagístico) junto aos 

públicos; elaborar e executar projetos que estimulem a visitação, contemplando, ainda, o sítio 

virtual. Orientar e supervisionar bolsistas e estagiários; desenvolver e disponibilizar materiais 

educativos, produtos e serviços ao público;



Á rea de Tratam ento de Dados e Documentação Museológica -  planejar, coordenar 

e executar atividades de pesquisa no âmbito da documentação museológica com vistas a ampliar 

as fontes documentais e subsidiar dados para exposições, publicações e outros produtos; 

elaborar política de aquisição e descarte de acervo; organizar a documentação relativa ao 

acervo, incluindo os inventários anteriores; tratamento, análise e correção dos dados a serem 

inseridos na base; desenvolvimento de fichas de controle e movimentação de acervo; realizar o 

inventário anual do acervo sob a guarda do museu;

Assessoria Jard im  Histórico -  planejar e executar projetos que possibilitem a 

preservação do jardim histórico; acompanhar e avaliar o plano de manejo; propor parcerias com 

unidades de conservação ambiental para a realização de projetos que potencializem a vocação 

do jardim histórico, bem como os trabalhos temáticos em rede; orientar a vigilância quanto às 

normas de uso e conservação do jardim; realizar ou garantir os meios para realização do 

inventário da flora existente e mapa da floração, bem como sua disponibilização nas bases de 

dados e plataformas digitais da Fundação; planejar e executar projetos de educação ambiental.

NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS: planejar e executar atividades que 

envolvam aplicação de conhecimentos e técnicas inerentes à conservação de bens culturais, 

móveis e integrados; elaborar e gerir a documentação relacionada ao estado de conservação dos 

acervos; embalar e acompanhar o transporte de peças do acervo e integrados; orientar, 

supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento e especialização de 

pessoas na área de conservação; orientar e treinar pessoal de apoio técnico e administrativo; 

pesquisar materiais, técnicas e metodologias inovadoras que permitam o aperfeiçoamento do 

serviço; elaborar manuais de procedimentos para conservação de acervos museológicos a partir 

dos planos de manejo desenvolvidos na instituição; definir e supervisionar orientações quanto 

ao acesso às áreas de guarda de acervo.

Atividades técnicas da conservação -  realizar as vistorias periódicas do acervo em 

exposição e do acervo em reserva técnica; administrar as quarentenas; manter a estrutura da 

sala de higienização e da oficina de manutenção do museu, realizar os procedimentos 

conservativos, incluindo o registro textual e iconográfico, bem como alimentação da base.



4.1.2 Capacitação e atualização

O Programa de Gestão de Pessoas responderá pelas ações relacionadas à 

capacitação e atualização dos servidores e colaboradores por meio da realização de oficinas, 

participação em eventos científicos e projetos que tenham por objetivo o aprimoramento do 

fazer técnico e acadêmico, bem como o desenvolvimento de habilidades para o atendimento ao 

público e manutenção do acervo. As ações direcionadas aos colaboradores estão inseridas neste 

subprograma. Destaca-se, neste contexto, o Projeto Integrar, coordenado pela Chefia e pelo 

Núcleo de Museologia, e a Jornada Científica do MCRB.

Projeto Integrar: visa estabelecer o diálogo com as equipes terceirizadas 

(vigilância, limpeza, recepção e logística) com a intenção de sensibilizá-las para o trabalho 

diferenciado que se processa em um espaço museal. Uma série de situações pontuais foram 

detectadas pela equipe do museu que, em conjunto, podem prejudicar a integração dos 

funcionários, e consequente o resultado de um longo trabalho realizado que, em última 

instância, busca estreitar os laços com os públicos. O entendimento da necessidade de inclusão 

de todos os funcionários, independente da sua posição no organograma, no processo de 

construção da imagem institucional aponta como fundamental o constante diálogo entre as 

equipes. É primordial a disseminação da informação, o exercício da escuta, a identificação dos 

conflitos, entre outros elementos que podem impedir que os objetivos dos projetos sejam 

alcançados.

Ação 1: oficina Nós do Museu: pensada como uma das ações mediadoras entre 

a instituição museu e os funcionários. A ideia motivadora desta oficina é criar espaço de 

discussão sobre os aspectos técnicos e comunicacionais que estão inseridos na dinâmica de um 

museu e suas variadas dimensões: histórica, simbólica e humana. Periodicidade: duas vezes ao 

ano, sendo uma em cada semestre.

Ação 2: oficina de Hospitalidade: proposta desenvolvida, em 2015, pelos 

pesquisadores Gabriel Ludolf, João Freitas, Renata Garanito, Rômulo Duarte e Thaís Costa no 

âmbito do Programa de Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e 

Científico na Área da Cultura. Durante o desenvolvimento do Projeto Museu Casa de Rui 

Barbosa: estabelecendo relações com os turistas nacionais e internacionais, os turismólogos 

citados analisaram a necessidade de reflexão acerca dos conceitos de hospitalidade junto a 

equipe da instituição. Para tal, elaboraram uma atividade com o objetivo de discutir o conceito 

em interface com o patrimônio, tendo por foco o atendimento ao público em museus e



instituições culturais em geral. Pretendemos dar seguimento a esta ação. Periodicidade: uma 

vez por ano.

Jornada Científica do Museu Casa de Rui Barbosa -  proposta com o objetivo de 

compartilhar, com todos os servidores e colaboradores (bolsistas, estagiários e demais 

interessados) lotados no museu, a produção do conhecimento gerada no âmbito dos projetos 

que estão em andamento ou finalizados em nossa divisão. A proposta inclui o detalhamento da 

pesquisa desenvolvida, apontando os caminhos trilhados, sugestões para estudos futuros, 

críticas e sugestões às metodologias existentes entre outros aspectos relevantes para serem 

discutidos. Periodicidade: quadrimestral (abril; agosto; novembro):

- 1a edição, ocorrida em 6 de julho de 2017, no porão do museu. Plano de manejo do acervo 

museológico do Museu Casa de Rui Barbosa: repensando as cerâmicas do museu, ministrada 

pela bolsista de pesquisa Juliana Assis;

- 2a edição, ocorrida em 13 de novembro de 2017, no porão do museu. Análise e estudo das 

dinâmicas de visitação do Jardim Histórico do Museu Casa de Rui Barbosa, ministrada pelo 

bolsista de pesquisa Rômulo Duarte.

4.2 Program a de Acervos

Conforme descrito no item 2 -  Acervos -  o MCRB possui objetos de tipologias e 

naturezas diversas que demandam ações de educação museal, conservação, documentação e 

comunicação para cumprir seus objetivos mais amplos de preservação da memória e mediação 

com o público. É por meio do seu acervo que o museu se singulariza e norteia todas as suas 

atividades. O Programa de Acervos visa, nesta perspectiva, o gerenciamento dos bens 

musealizados, sob a guarda do MCRB, a partir dos procedimentos que envolvem a 

documentação museológica, a conservação e a difusão. Vale ressaltar que o Programa de 

Acervos está articulado aos outros programas aqui apresentados uma vez ser este o viés que 

perpassa todas as áreas.

4.2.1 Conservação de bens móveis

Os diagnósticos e ações que dizem respeito ao Programa de Segurança, que será tratado 

adiante, fazem interface direta com os dados do Programa de Acervos, especialmente no que 

tange às ações deste subprograma da Conservação de Bens Móveis, cuja finalidade é:



• definir parâmetros de conservação preventiva das coleções em todos os espaços de guarda 

e exposição na Vila Maria Augusta, considerando a interação entre materiais de diferentes 

propriedades físicas e obedecendo à periodicidade das trocas de acondicionamento e 

exposição;

• identificar e relatar agentes de risco, ainda que fuja ao raio de ação do MCRB o controle e 

o combate dos agentes identificados;

• estabelecer critérios gerais de manuseio, armazenamento, acondicionamento e exposição;

• identificar as necessidades relativas aos sistemas de armazenamento e/ou 

acondicionamento adequados para diferentes tipologias e materiais.

As intervenções de conservação nos bens móveis ocorrem a partir da avaliação dos 

conjuntos estabelecidos na trajetória de uso; da definição de prioridades; e da pesquisa de 

materiais e de documentos, empreendidas sob orientação da tecnologista em Conservação de 

Bens Móveis.

4.2.1.1 Atividades técnicas da conservação

Como desdobramento da constante pesquisa, este subprograma mantém a interlocução 

com os técnicos da Oficina de manutenção do museu, a orientação dos técnicos que 

supervisionam as equipes terceirizadas, a orientação de bolsistas graduandos em Conservação 

e Restauração e a orientação dos técnicos e estagiários que apoiam o trabalho desenvolvido na 

sala de higienização dos bens móveis.

A sala de higienização hoje está instalado em um espaço provisório dentro do museu, 

uma pequena sala de uso restrito para objetos em processo de identificação e para 

procedimentos conservativos, que originalmente abrigava a despensa da residência. Limitado 

às condições provisórias, a sala de higienização aguarda a retomada da vaga de estágio de 

Conservação e as instalações definitivas no novo prédio à rua Assunção (na planta). Vale 

ressaltar que a área da Conservação tem sido impactada com o reduzido número de 

profissionais, uma vez que dispõe apenas da tecnologista e do técnico artífice, e a vaga de 

estágio em conservação foi cortada; dificultando o trabalho.

A coordenação dos trabalhos técnicos, em conservação-restauração de bens móveis, 

inclui a orientação em: pequenos reparos, troca de acondicionamentos, alimentação das pastas 

digitais para conservação de cada objeto, reorganização do espaço de trabalho, 

encaminhamento da solicitação de aquisição/manutenção de equipamentos de proteção coletiva 

(EPC) e controle de uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).



Cabem a um técnico de conservação as seguintes tarefas no MCRB sob orientação:

a. executar atividades que envolvam aplicação de conhecimentos e técnicas inerentes à 

conservação dos bens móveis do acervo;

b. alimentar a documentação relacionada ao estado de conservação dos acervos;

c. pesquisar em arquivos as trajetórias de uso e museal dos bens no que tange à 

degradação similar em conjuntos contextuais, conservação, reparos e restauros anteriores;

d. preencher e arquivar formulários de conservação e traslado de acervos;

e. acompanhar a embalagem e o transporte de peças do acervo e integrados;

f. executar treinamento, aperfeiçoamento e supervisão de auxiliares da conservação ou, 

quando desejado, de funcionários do apoio técnico e administrativo;

h. auxiliar na pesquisa de materiais, técnicas e metodologias inovadoras que permitam 

o aperfeiçoamento do serviço;

i. colaborar na elaboração de manuais de procedimentos para conservação de acervos 

museológicos a partir dos planos de manejo desenvolvidos na instituição;

j. fiscalizar o cumprimento das orientações quanto ao acesso às áreas de guarda de

acervo;

k. supervisionar os funcionários terceirizados para serviços continuados da área meio 

que interfiram na conservação dos bens móveis do acervo.

No caso de aquisição de bens ou detecção de praga ou de microorganismos, os itens são 

tratados e entram em quarentena antes de integrar a reserva técnica ou o circuito expositivo.

Tendo em vista a Divisão não contar com especialistas em todos os suportes e materiais 

que constituem os objetos do acervo, eventualmente poderá ser necessária a contratação de um 

restaurador para uma intervenção mais profunda, desde que autorizada pelo conservador da 

instituição. Neste caso, o profissional contratado deverá apresentar um plano detalhado de 

intervenção, incluindo os materiais utilizados. O mesmo deverá ser submetido ao conservador 

da Divisão e somente poderá ser iniciado após aprovação.

Ainda que o objeto esteja em condições avançadas de degradação, a intervenção no 

mesmo somente poderá ser realizada após exaustiva pesquisa histórica, que forneça subsídios 

sobre a trajetória de uso e sobre a musealização do conjunto que este objeto integra, a fim de 

preservar os danos ou marcas que documentem sua história.



4.2.1.2 Aquisição e descarte

A política de aquisição e descarte do MCRB ainda não foi construída, estando na lista 

de ações que serão desenvolvidas para a revisão deste Plano Museológico. Entretanto, dispomos 

de alguns critérios técnicos -  tais como estado de conservação, viabilidade de conservação 

quanto ao material e ao espaço físico para acondicionamento, documentação comprobatória, 

que reflita a missão do museu, em consonância com os conjuntos das coleções previamente 

estabelecidas -  e conceituais -  que estejam diretamente relacionados e/ou tenham pertencido a 

Rui Barbosa e/ou a sua esposa e/ou aos núcleos familiares que residiram na Vila Maria Augusta 

até a segunda geração (filhos e netos)26 e/ou aos empregados da residência; e ainda tenham 

pertencido à casa e que documentem sua ocupação e usos pelos diversos proprietários e/ou 

residentes -  definidos pela equipe que são avaliados quando surge a possibilidade de aquisição 

de um objeto para ser incorporado ao acervo. Estes critérios estão detalhadamente descritos no 

Manual Gerenciamento e Uso dos Acervos, publicado pelo CMI/FCRB.27

Sinalizamos que os objetos que já  estão no acervo compõem sua trajetória simbólica por 

terem sido adquiridos em contextos administrativos e conceitos diversos de museu que foram 

praticados em diferentes gestões da instituição. Dessa forma, não serão desincorporados ainda 

que não atendam aos critérios conceituais a serem estabelecidos, salvo o critério de 

conservação, inviabilizando sua permanência na coleção.

4.2.2 Documentação Museológica

O programa de acervos abarca, também, as ações relativas à documentação museológica 

cujo panorama foi descrito no item 2 -  Acervos. No mesmo constam as informações sobre as 

tipologias, catalogação e formas de acesso a esses bens. O MCRB entende por documentação 

museológica todo o processo de construção da biografia cultural dos objetos que compõem o 

acervo, incluindo informações físicas, históricas, trajetórias (fase de uso e fase museológica) e 

aspectos que permitam compreender o contexto de produção e uso daquele bem. Para Ferrez 

(1994, p.1):

26 Pessoas que moraram ou frequentaram a Vila Maria Augusta ainda no seu s ta tu s  residencial.
27 Disponível em:

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_de_Gerenciamento_16mar2017_ 
Interativo.pdf >.

http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_de_Gerenciamento_16mar2017_Interativo.pdf_
http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/manuais_Relatorios/manual_de_Gerenciamento_16mar2017_Interativo.pdf_


a documentação dos acervos museológicos é o conjunto de informações 
sobre cada um de seus itens e, por conseguinte, a representação destes por 
meio da palavra e da imagem (fotografia). Ao mesmo tempo, é um sistema 
de recuperação de informação capaz de transformar as coleções dos 
museus de fontes de informações em fontes de pesquisa científica ou em 
instrumentos de transmissão de conhecimento.

A documentação museológica inclui, além dos registros referentes aos objetos, as fichas 

que façam outras referências aos mesmos, bem como os dossiês da área da conservação. Para 

melhor compreensão desta noção, dois conceitos complementam o entendimento deste 

processo: objeto de museu e musealização. Para Desvallées e Mairesse (2013, p. 68):

um “objeto de museu” é uma coisa musealizada, sendo “coisa” definida 
como qualquer tipo de realidade em geral. A expressão “objeto de museu” 
quase poderia passar por pleonasmo, na medida em que o museu é não 
apenas um local destinado a abrigar objetos, mas também um local cuja 
função principal é a de transformar as coisas em objetos.

Claudia Penha dos Santos (2016), em sua pesquisa de doutorado, analisa algumas 

definições que contribuem para o seu estudo sobre a documentação de acervos de ciência e 

tecnologia, constando, dentre outras, a de Maria Lucia Matheus Loureiro para a qual 

musealização:

consiste em um conjunto de processos seletivos de caráter info- 
comunicacional baseados na agregação de valores a coisas de diferentes 
naturezas às quais é atribuída a função de documento, e que por esse 
motivo tornam-se objeto de preservação e divulgação. Tais processos, 
que têm no museu seu caso privilegiado, exprimem na prática a crença 
na possibilidade de constituição de uma síntese a partir da seleção, 
ordenação e classificação de elementos que, reunidos em um sistema 
coerente, representarão uma realidade necessariamente maior e mais 
complexa (LOUREIRO, 2012, p. 204-205 apud SANTOS, 2016, p.
22).28

O Museu Casa de Rui Barbosa conta com uma série de instrumentos que foram sendo 

utilizados ao longo do tempo para identificação dos seus bens museológicos. Em 1928, temos 

os primeiros registros dos objetos realizados em livro de capa dura com arrolamento sequencial 

e descrição genérica, pelo então zelador da instituição, sr. Fernando Nery. O livro mencionado 

compreende os três primeiros inventários do museu sendo o inicial datado de 20 de junho de 

1929 e assinado por Antonio J. Costa,29 porteiro conservador da Casa de Ruy Barbosa, como a

28 A tese de Claudia Penha dos Santos ainda não foi publicada.
29 Antonio Joaquim da Costa foi mordomo de Rui Barbosa; com a venda da residência ao governo ele foi contratado 

como funcionário; segundo consta nos depoimentos do “Projeto memória de Rui”, ele ficou encarregado da 
conservação dos livros.



instituição era nomeada na ocasião. Este primeiro inventário compreende uma listagem dos 219 

objetos encontrados no museu naquele momento, divididos de acordo com sua localização, 

incluindo 43 itens do jardim e 15 da portaria. Não apresenta sequência que indique numeração 

de inventário, tampouco descrição detalhada dos objetos listados, o que possibilitou apenas a 

identificação de 71 deles em comparação com inventários mais recentes. A distribuição dos 

objetos se dá entre os seguintes cômodos/ambientes: jardim; sala de almoço; sala de fumar; 

Gabinete Holandez; quarto de dormir; Sala D. Maria Augusta; sala de entrada; salão nobre; 

Gabinete Góthico; salão da biblioteca; quarto de vestir; Gabinete Branco; corredor, escada; e 

portaria.

O segundo inventário realizado em 1930, nos dias 30 de agosto, 15 de setembro, 15 de 

outubro, 4 de novembro, 10 de novembro e 24 e 31 de dezembro do mesmo ano quando se dá 

o término da referida listagem, nela aparecem relacionados 471 objetos, sob responsabilidade 

do porteiro-conservador da Casa de Ruy Barbosa, Antonio J. da Costa. A partir desse inventário 

as salas já  estão divididas com denominação atual. Passando de 14 cômodos para 22.

A terceira listagem do livro foi realizada pelo zelador interino da Casa de Rui Babosa, 

Múcio Vaz, o porteiro-conservador, Antonio Joaquim da Costa, e por um conservador da 

Faculdade de Medicina, Octavio Amorim do Valle, segundo o documento designado pelo ofício 

1966, de 29 de julho de 1932, para acompanhar o inventário. O mesmo apresenta data única de 

5 de setembro de 1932, e estabelece numeração sequencial para os objetos, reunindo itens 

similares sob o mesmo número de inventário, totalizando 20 itens gerais e 223 de inventário. 

Os objetos, em sua maioria, apresentam medição. O MCRB conta com outros livros 

semelhantes a estes datados de 1951, 1966 e 1984, sendo um deles assinado pela conservadora 

de museus, chefe da seção técnica, Regina Real (1966).

As primeiras fichas de catalogação, com informações mais detalhadas, surgem a partir 

da chegada de d. Regina. Como constata Cruz (2010), ela foi convidada na década de 1940, 

pelo então diretor Américo Jacobina Lacombe, para inventariar o acervo do museu, tendo em 

vista ser, nesta ocasião, funcionária do Museu Nacional de Belas Artes. Somente em março de 

1955, d. Regina foi transferida temporariamente para a Casa de Rui Barbosa, cuja efetivação 

ocorreu em 1956, permanecendo no quadro até o seu falecimento em 1969. Embora Haydée Di 

Tommaso Bastos tenha atuado na instituição, como conservadora de museu, entre 1949 e 1954, 

foi Regina Real quem iniciou o trabalho de identificação e classificação dos objetos, 

organizando-os de acordo com as normas vigentes, em fichas manuscritas. Essas fichas foram



sendo atualizadas por diferentes profissionais como Claudia Reis e José Manoel de Andrade 

Pires, museólogos da instituição entre meados dos anos de 1970 até o início dos anos 2000.

A partir de uma ação desenvolvida por eles, intitulada Peça do Mês, com a colaboração 

de outros servidores que atuaram no museu em diferentes períodos, foi elaborada a coleção 

Estudo do Acervo do Museu Casa de Rui Barbosa, que se encontra no sexto volume.30

O inventário de todo o acervo é uma ação também desenvolvida no âmbito deste 

Programa, realizado bienalmente. Até 2010, o material era impresso em lista corrida por 

ambiente onde o bem estava localizado. A partir de então optamos pela produção de arquivo 

digital, salvo em unidade de armazenamento em rede. Ainda em 2018, lançaremos o inventário 

do acervo do Museu Casa de Rui Barbosa editado com algumas imagens, no Repositório Rui 

Barbosa de Informações Culturais -  o RUBI.

O acervo museológico se encontra todo catalogado e disponível na Base SophiA cujo 

acesso é viabilizado no portal eletrônico da FCRB pelo endereço 

<http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/>, sendo possível, ainda, uma busca combinada, por 

assunto, nos acervos museológico, bibliográfico e arquivístico da FCRB. Entretanto, dada as 

especificidades de cada uma dessas tipologias e as questões que vêm surgindo ao longo do 

tempo, uma comissão instituída pela Portaria n° 38, de 10 de abril de 2017, apontou a 

necessidade de elaboração de termos de referências distintos para processos licitatórios para as 

áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, com a finalidade de aquisição de licença 

de software de gerenciamento das bases de dados referenciais. Em seguida, por meio da Portaria 

n° 70, de 12 de junho de 2017, foi criado um Grupo de Trabalho, com representantes do MCRB, 

SEP (Serviço de Preservação) e STIC (Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação) 

com vistas à elaboração do termo de referência para compor o processo licitatório para 

aquisição de licença de software de gerenciamento das bases de dados referenciais dos acervos 

museológicos (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2017c).

O programa de acervos conta, ainda, com projetos de pesquisa que serão abordados no 

item a seguir.

30 I - Álbum de objetos decorativos; II -  Indumentária; III -  Homenagens; IV -  Saúde, higiene e toalete; V -  
Viaturas; VI -  Memórias de um jardim.

http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/


4.3 Program a de Pesquisa

O Programa de Pesquisa do MCRB tem se baseado nos estudos desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa, inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, Perspectivas 

Conceituais, Memória e Preservação em Museus Casas, cujo objetivo é reunir e desenvolver 

estudos interdisciplinares que nos levem a uma compreensão mais ampla do significado do 

modelo conceitual de museu casa adotado pela equipe do MCRB, a partir de uma abordagem 

que privilegie a biografia cultural dos acervos em seus diversos contextos. A inserção da 

Fundação Casa de Rui Barbosa no Plano de Carreiras da Ciência & Tecnologia impõe aos 

servidores que suas ações tenham como objetivos principais “a promoção e a realização da 

pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico” (BRASIL, 1993), e neste sentido os 

estudos e as pesquisas perpassam todas as áreas de atuação do MCRB. Os projetos 

desenvolvidos contam com apoio de bolsistas dos Programas de Iniciação Científica e de 

Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura.

Pesquisas em andamento:

Program a de Iniciação Científica

[Início em setembro/2016] - Os quimonos de Maria Augusta Rui Barbosa: pesquisa, 

conservação e acesso ao público;

Bolsista: Gabriela Lúcio de Sousa - estudante de graduação do Curso de Conservação e 

Restauração, da Escola de Belas Artes da UFRJ, sob a orientação da museóloga Anna Gabriela 

Pereira Faria, coorientação da conservadora do museu, Marcia Pinheiro.

Objetivos

• classificar e identificar os modelos, as matérias primas e as técnicas empregadas na 

confecção dos quimonos;

• pesquisar a origem dos tecidos usados a fim de averiguar sua nacionalidade;

• estabelecer uma relação entre o comportamento e o pensamento de Maria Augusta 

Ruy Barbosa e a “roupa de casa” do momento sociocultural em que viveu até 1948;

• promover a conservação dos dois quimonos em novo acondicionamento;



• propor condições ambientais de guarda dentro das limitações de uma casa do século 

XIX, bem como dentro de um projeto de novo prédio contemporâneo, exclusivo à guarda de 

indumentária histórica;

• promover a divulgação e a fruição virtual dos exemplares;

Program a de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Á rea 

da C ultura da FCRB - Início: outubro/2016

- Pesquisa, planejamento e inovação: a relação do Museu Casa de Rui Barbosa com 

o Turismo e seu público:

Objetivos:

Identificar as formas de interpretação e interação estabelecidas pelo público com o Museu Casa 

de Rui Barbosa. Objetivos Específicos: traçar o perfil do visitante do Museu Casa de Rui 

Barbosa; analisar comparativamente o perfil e o quantitativo de visitantes com base em 

pesquisas anteriores; avaliar o nível de satisfação dos visitantes com a experiência no museu; 

elaborar conteúdo para oficinas de hospitalidade e recepção em espaços culturais; ministrar as 

oficinas mencionadas para as equipes terceirizadas que lidam direta e indiretamente com o 

público; desenvolver ações diferenciadas e roteiros temáticos para o Museu Casa de Rui 

Barbosa.

Bolsistas: Thaís Costa da Silva e João Gabriel F erreira  Nuernberg. Em dezembro de 2017, 

Thales Rocha de Freitas foi chamado para substituir Thaís Costa que solicitou desligamento 

por questões profissionais. Orientadoras: Aparecida M. S. Rangel e Jurema Seckler.

- Desenvolvimento de metodologia para catalogação dos ambientes de um museu 

casa, compreendidos como objetos museológicos:

Geral: desenvolver uma metodologia para catalogação dos ambientes de um museu 

casa, numa perspectiva museológica.

Específicos: dealizar um mapeamento, por amostragem, da documentação museológica 

de alguns museus casas, localizados em diferentes estados brasileiros; analisar criticamente a 

situação existente nos espaços mapeados; levantar a bibliografia relacionada ao tema;



inventariar sumariamente os espaços a serem catalogados; pesquisar imagens no Arquivo 

Histórico e Institucional da FRCB, bem como em periódicos que estejam disponíveis online, 

para organização de um inventário iconográfico dos ambientes; difundir os resultados da 

pesquisa por meio de apresentações e publicações.

Bolsista: Álea Santos de Almeida. Orientadora: Aparecida M. S. Rangel

- Plano de Manejo do Acervo Museológico do Museu Casa de Rui Barbosa: etapa 

pesquisa histórica

Desde 2005, quando da criação do Projeto de Incentivo à Produção do Conhecimento 

Técnico e Científico da FCRB e a criação de um Plano de Manejo para a conservação preventiva 

do acervo museológico do Museu Casa de Rui Barbosa, já  foram realizadas várias edições. Já 

foram estudados os acervos de indumentária, acessórios de indumentária, mobiliário, têxteis, 

prataria, tapeçaria, obras de arte em suporte papel, esculturas internas e externas do museu e 

cerâmica e porcelana. Estas pesquisas produziram estratégias de conservação preventiva das 

peças do acervo considerando o sistema de monitoramento ambiental implantado em algumas 

salas do museu, o estado físico da casa e o circuito de visitação. Estes estudos vêm contribuindo 

enormemente para a conservação destes acervos, bem como para a produção de novos 

conhecimentos acerca deles. Para que possamos dar amplo acesso a estas informações, estamos 

propondo a publicação destas pesquisas. Para tal, o museu sentiu a necessidade de revisá-las 

para futura edição, complementando dados que só foram exigidos a partir da pesquisa de têxteis, 

por exemplo.

Bolsista: Ju liana Assis Nascimento. Em junho/2017 Raquel Villagran Reimão Mello Seoane 

substituiu Juliana, que solicitou desligamento por ter sido aprovada em concurso público. 

Orientadora: Jurema Seckler

- Patrimônio natural e cultural: análise das potencialidades de apropriação de um 

Jardim Histórico

Objetivo Geral: analisar as possibilidades de uso e apropriação do espaço, com vistas à 

construção das normas de uso do Jardim Histórico da Casa de Rui Barbosa.



Específicos: traçar o perfil dos usuários do Jardim Histórico da Casa de Rui Barbosa e seus 

hábitos de lazer; analisar comparativamente o perfil e o quantitativo de visitantes com base em 

pesquisas anteriores; identificar as estratégias comunicacionais adotadas, até então, para 

estabelecer um diálogo produtivo com o seu público; avaliar o nível de satisfação dos visitantes; 

elaborar um plano de ação com atividades que reforcem o papel educativo do espaço.

Bolsista: Rômulo D uarte Silva de Oliveira. Em outubro de 2017, R úbia Garciele Patzlaff

substituiu o Rômulo, que solicitou desligamento por ter sido beneficiado com a bolsa do 

Mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFF. Orientadoras: Aparecida M. S. 

Rangel e Jurema Seckler.

Projeto sem vinculação aos programas acima:

- Inventário Florístico do Jard im  Histórico do Museu Casa de Rui Barbosa

Tem como objetivo a identificação das espécies que integram o jardim histórico, a 

consolidação da numeração de identificação das mesmas, a elaboração de fichas botânicas e de 

um mapa de floração do local, visando oferecer subsídios para a sua preservação e novas 

experiências de visitação do local.

Orientação: Nayara Cavalini.

Projetos a serem desenvolvidos, nos próximos anos (a partir do segundo semestre de 

2018), com definição dos escopos:

A. Construção de tra je tó ria  dos usos das viaturas do acervo do Museu Casa de Rui 

B arbosa: um caminho p a ra  a transposição didática

O conjunto de viaturas da coleção de Rui Barbosa desperta bastante interesse do público 

e integra algumas das publicações da casa. Das quatro viaturas da família Rui Barbosa que 

foram musealizadas, o cupê de Maria Augusta Rui Barbosa e o landau de Rui Barbosa podem 

ter sido adquiridos por transferência do MHN, mas não os demais, cuja forma de aquisição 

ainda não se confirmou por documentação de fonte primária. Das quatro viaturas musealizadas, 

três são hipomóveis e uma automotora. A partir das consultas preliminares aos arquivos 

institucionais da FCRB e do MHN, foi possível verificar a necessidade de desdobramento em 

duas pesquisas distintas, sendo essas direcionadas à três viaturas de tração animal, sobre as



quais muito há que ser pesquisado. Os objetivos específicos deste projeto são: consultar 

arquivos permanentes de empresas privadas referentes aos serviços na fase de uso, na fase de 

dissociação do conjunto e na fase de museu das viaturas; consultar arquivos pessoais referentes 

aos usuários das viaturas, com vistas a contextualização necessária ao exame dos objetos como 

documentos; identificar as peças de reposição e mapear os danos provocados por manejo; 

promover ajustes no cronograma de higienização, dentro das limitações da cavalariça do século 

XIX onde permanecem expostas; e redefinir a expografia das viaturas a partir desta pesquisa. 

Portanto, este estudo de caso permite a produção de conhecimento sobre um tema cheio de 

lacunas com finalidade museográfica. Pretende-se que a fruição desse conjunto a partir de sua 

contextualização garanta a divulgação de conteúdos históricos densos de forma palatável.

B. Valoração dos danos, customizações e reform as executadas no landaulet Benz de 

Rui Barbosa

O Programa de Acervos do Museu Casa de Rui Barbosa mantém a pesquisa em fontes 

primárias de documentação para construir a biografia cultural das coleções do acervo 

museológico. Para tanto, os objetos são examinados como documento de sua fase de uso 

primário e documento de sua fase em museu. Desse modo, a conservação dos danos é necessária 

até que sejam coletados e analisados os dados de sua materialidade e os dados históricos que 

contextualizem as suas marcas de uso. Das quatro viaturas da coleção, apenas o Benz era um 

automóvel landaulet, uma variação de limousine, cujas peças não originais mostram-se em 

maior número na consulta a documentos de arquivo e no exame do objeto orientado pelo Núcleo 

de Conservação de Bens Móveis do Museu Casa de Rui Barbosa. A partir do exame 

organoléptico do Benz e do resultado das consultas preliminares aos documentos do arquivo 

histórico do Museu da Justiça e do arquivo institucional do Museu Histórico Nacional, foi 

possível propor o projeto em questão com os seguintes objetivos: consultar arquivos 

permanentes de empresas privadas referentes aos serviços executados nas viaturas na fase de 

uso, na fase de dissociação do conjunto e na fase de museu das viaturas, a fim de valorar a 

capota de marouflage e supostas adaptações que integram as hipóteses de sua trajetória; 

classificar e identificar os modelos, as matérias primas e as técnicas empregadas na fabricação 

destes objetos tecnológicos de montagem industrial; pesquisar a origem das partes e das peças 

de reposição e averiguar sua nacionalidade; estudar o momento sociocultural em que foram 

fabricadas, comercializadas e usadas por Maria Augusta Rui Barbosa, seu esposo e o cocheiro 

que se tornou seu motorista; promover a conservação dos danos considerados relevantes na



preservação de suas trajetórias; promover ajustes no cronograma de higienização e manutenção 

das condições ambientais de guarda, dentro das limitações de uma cavalariça do século XIX, 

onde permanecem expostas; ajustar sua expografia, segundo os resultados desta pesquisa, a fim 

de publicizar conteúdos de sua trajetória, na fase de uso e na fase de museu.

C. Estudo do Acervo do M useu Casa de Rui Barbosa

O acervo do Museu Casa de Rui Barbosa é muito vasto, sendo formado por objetos de 

diferentes materiais, técnicas, funcionalidades, períodos históricos, dentre outras possibilidades 

interpretativas. Nesta perspectiva e com o objetivo de ampliar o potencial informativo, 

educacional e documental das peças que compõem o acervo do museu foi criado no final da 

década de 1990 a publicação “estudo do acervo do Museu Casa de Rui Barbosa”, como 

resultado da atividade “peça do mês”. Este projeto interrompido com a aposentadoria da 

servidora Claudia Reis, responsável por sua realização, possui grande alcance comunicacional, 

sendo ainda importante para que possamos retomar as ações de pesquisa do acervo.

D. Catalogação dos cômodos-objetos do Museu Casa de Rui Barbosa

A partir do projeto “Desenvolvimento de metodologia para catalogação dos ambientes 

de um museu casa, compreendidos como objetos museológicos” realizado no âmbito do 

Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura 

propomos nesta pesquisa a aplicação da metodologia desenvolvida que inclui a catalogação dos 

cômodos-objetos.

E. Transcrição e organização do m aterial para  publicação do “Projeto mem ória de 

R ui”

O “Projeto memória de Rui”, desenvolvido entre os anos de 1975 e 1997, foi criado com 

o objetivo de “coletar depoimentos gravados de parentes e amigos que conviveram com Rui 

Barbosa, além de contemporâneos, ou não, que possam contribuir com suas recordações para 

que se crie um pequeno banco de memórias, que se pretende constituir um importante arquivo 

sobre uma época e um Rio de Janeiro que vão se perdendo”.31 Para tal, foram realizadas cerca 

de 30 entrevistas por servidores, então em atuação no Museu Casa de Rui Barbosa, e o material 

produzido enviado ao Arquivo Histórico e Institucional da FCRB. Dentre os entrevistados,

31 “Projeto memória de Rui”; DA (Documentos Avulsos) 07/79103. Carta enviada em 03/05/1985. Arquivo 
Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa.



destacamos Maria Luíza Vitória Ruy Barbosa, filha de Rui Barbosa; as netas do patrono, Stella 

e Lucila; Américo Jacobina Lacombe; Austregésilo de Athayde, entre outros personagens cujos 

depoimentos esclarecem fatos sobre o cotidiano da residência da São Clemente, informações 

sobre Rui Barbosa e o imaginário popular, além de outros dados. Parte deste material foi 

transcrito e vem servindo de referência para estudos e narrativas construídas sobre o patrono, a 

casa e o acervo. Apesar da importância do projeto, seu alcance ainda é restrito, pois grande 

parte do seu conteúdo se encontra em estado bruto, tendo passado por migração de mídia -  de 

K-7 para CD-ROM. Para que o mesmo possa ser acessado e utilizado por um maior número de 

pesquisadores faz-se necessário a transcrição de todo o material, bem como sua edição para 

publicação eletrônica. Com o objetivo de adensar o trabalho final, tornando-o mais completo, 

outras ações serão imprescindíveis tais como: levantamento da biografia resumida dos 

depoentes; consultas ao arquivo (busca dos dados sobre o projeto); e entrevistas com os 

servidores que atuaram no projeto.

F. Estudo analítico da documentação museológica

Análise do processo de catalogação do acervo do Museu Casa de Rui Barbosa, desde as 

primeiras listagens de arrolamento do acervo, passando pelas diferentes fichas de catalogação 

até as migrações de software. Esta historicização será contextualizada com a disciplina de 

documentação oferecida pelo Curso de Museologia e questões mais amplas do campo.

G. M useografia e ocupação espacial: residência e outros usos

A casa da São Clemente, desde a sua ocupação como residência da família Rui Barbosa 

até sua trajetória institucional, experimentou alterações em suas acomodações nos aspectos 

decorativos e funcionais. Entretanto, as informações existentes estão pulverizadas em diferentes 

fontes dificultando a construção de uma narrativa coerente. Assim, propomos uma pesquisa que 

aborde esta trajetória a partir dos acervos iconográfico e documental existente na FCRB; 

referências bibliográficas que revelam dados sobre os espaços, tais como Rui, sua casa e seus 

livros; e Rui na intimidade; e ainda, o “Projeto memória de Rui”, sobretudo a entrevista com o 

sr. Antonio Ventura.



H. Pensando a m ulher através da indum entária: tra je tó ria  de M aria Augusta Rui 

Barbosa a p a rtir  de suas roupas.

O presente projeto visa continuar os estudos acerca de Maria Augusta Rui Barbosa, 

iniciados sistematicamente com o projeto intitulado Os quimonos de Maria Augusta Rui 

Barbosa: pesquisa, conservação e acesso ao público, que evidenciou a necessidade de 

compreender um pouco mais sobre a trajetória desta mulher tão importante para Rui Barbosa e 

para a formação e história do MCRB. A proposta atual tem como objetivo analisar a história 

dessa personagem e entender sua relevância como mulher para além da esposa em um contexto 

social em que as relações de poder estavam concentradas majoritariamente nas figuras 

masculinas. Tomaremos como base da pesquisa a investigação das peças do acervo de 

indumentária do museu que pertenceram à Maria Augusta, bem como os acervos iconográfico 

e documental existente na FCRB.

4.4 Program a de Segurança

Os diagnósticos e ações que dizem respeito ao Programa de Segurança fazem interface 

com as prioridades estabelecidas nos Programas de Acervos e de Pesquisa, especialmente no 

que tange a Conservação de Bens Móveis, tais como: ações preventivas em conservação; 

vistoria das condições de conservação existentes e laudos técnicos de estado de conservação; 

medidas de mitigação adotadas para controle e/ou combate dos agentes de risco identificados; 

critérios de manuseio, armazenamento, acondicionamento, exposição, translado e recuperação 

de salvados em caso de sinistro. De acordo com o Art. 23 e seu parágrafo único, no Estatuto de 

Museus, “os museus devem dispor das condições de segurança indispensáveis para garantir a 

proteção e a integridade dos bens culturais sob sua guarda, bem como dos usuários, dos 

respectivos funcionários e das instalações”, e ainda “cada museu deve dispor de um Programa 

de Segurança periodicamente testado para prevenir e neutralizar perigos” (BRASIL, 2009).

O bom êxito da conservação preventiva no MCRB muito depende de ações mais amplas 

de segurança que competem, de fato, a outros setores da FCRB:

• à Coordenação Geral de Administração (CGA), compete a gestão dos contratos de serviço 

continuado de controle de pragas, de limpeza, de manutenção predial, de alarme, de 

vigilância, de instalação e manutenção das câmeras e equipamentos de monitoramento e 

do sistema contra incêndio;



• ao núcleo de preservação arquitetônica do CMI, compete a redução da oscilação climática 

nas áreas mais críticas do museu casa, manutenção do equipamento de rede elétrica, 

supervisão de projetos de ampliação de espaços de guarda e exposição;

• ao SEP, compete o programa de monitoramento dos dados climáticos, capturados por 

dataloggers, que podem ser analisados pelos núcleos de pesquisa do museu, da Arquitetura 

e do próprio SEP, este responsável pela conservação do acervo bibliográfico de Rui 

Barbosa.

Dentro dos limites de atuação do MCRB, este Programa de Segurança tem como 

objetivo geral garantir o acesso público às coleções, o que, de certo modo, instalaria um 

paradoxo por serem as pessoas (por dissociação, vandalismo, força mecânica ou eletrólise na 

forma de acondicionamento, exposição ou transporte) e o ambiente (através da exposição à luz, 

poluição, fogo, água, pragas, temperatura, oscilação da umidade relativa) os maiores causadores 

da degradação e até do desaparecimento de objetos. Sem desconsiderar os agentes intrínsecos 

da deterioração dos materiais, o MCRB tem como proposta evitar restaurações em unidades do 

acervo para, isto sim, investir em conservação preventiva dos conjuntos de objetos, preservando 

os vestígios de sua trajetória de uso até que técnicas menos invasivas de desaceleração do 

processo de envelhecimento sejam conquistadas. Entretanto, esta proposta passa por evitar 

desastres:

a) manter o controle físico de abertura e fechamento de janelas de acordo com a incidência 

de luz solar;

b) reacondicionar as coleções segundo seus materiais constituintes, e não tipologia, 

evitando proximidade dos materiais agressivos entre si e garantindo tratamento 

diferenciado dos microclimas;

c) inventariar periodicamente as coleções;

d) valorar o acervo segundo os parâmetros praticados no gerenciamento de riscos e 

publicados no Plano de Emergência e Prevenção de Desastres da FCRB;

e) reduzir os riscos de incêndio e consumo de energia;

f) cobrar da FCRB a formação de brigadistas e a regularidade da agenda de simulações de 

desastre;

g) contribuir para a formação continuada dos profissionais que atuam no museu.



Projetos necessários à segurança do acervo (a serem implementados):

A. Adequação dos recursos elétricos nas áreas com bens culturais

Objetivos:

• substituição das lâmpadas bicudas leitosas das luminárias do século XIX e do início do 

século XX, que integram o acervo do MCRB, por lâmpadas LED de perfil semelhante -  

bicudas de tom branco amarelado -  que não emitem calor nem emitem quantidade 

relevante de raios UV, não são compostas de metais pesados e reduzem o consumo elétrico 

e a necessidade de manutenção, desde que sejam de boa qualidade de fabricação;

• substituição dos interruptores e os bocais das luminárias de mesa do acervo em exposição 

permanente, danificados pelo tempo e pelo calor, evitando tanto a descaraterização como 

a produção de falso histórico nas luminárias, registrando e mapeando a localização de cada 

peça de reposição no laudo técnico;

• substituição dos ventiladores do circuito expositivo, porão e portaria por aparelhos de 

maior resistência eletromecânica.

B. Capacitação profissional

Segundo a última revisão do PNC, na III Conferência Nacional da Cultura, O  PNC deve:

Criar Programa Nacional de Capacitação, para agentes culturais e 
gestores públicos, inclusive a pessoa com deficiência, em nível 
acadêmico e/ou técnico, nas áreas de gestão, empreendedorismo e 
produção artístico-cultural, visando a geração de emprego e renda, a 
qualificação e formalização do empreendedor, a valorização das 
cadeias produtivas da economia da cultura e o acesso às diversas fontes 
de fomento e financiamento, tanto para a pessoa física como jurídica, 
em todas as regiões do país, em parceria com a iniciativa privada e 
universidades, respeitando as demandas locais e a sustentabilidade. [...]
Criar e fomentar a implantação de centros de formação profissional nos 
setores criativos, considerando o mapeamento do potencial criativo de 
cada região, destinados a oferecer gratuitamente assessoria, consultoria 
e qualificação técnica aos empreendedores criativos, com o objetivo de 
planejar, orientar e implementar projetos e produtos da economia 
criativa; que esses centros contenham espaços para comercialização de 
produtos, promovendo o consumo responsável e consciente, atuando de 
forma integrada com as esferas de governo federal, estadual e municipal 
e contemplando todas as regiões; e que estejam associados à criação de 
portal eletrônico e elaboração de materiais gráficos e eletrônicos, a fim 
de divulgar seus bens e serviços, contribuindo com a mudança do 
comportamento de consumo da sociedade. [...] Reconhecer, formalizar 
e regulamentar as profissões artísticas e as práticas e atividades 
culturais criativas, garantindo os direitos trabalhistas, previdenciários e 
benefícios fiscais aos profissionais do setor, de forma desburocratizada,



estimulando a ampliação do Cadastro Brasileiro de Ocupações, em 
todas as esferas do poder público.32 (BRASIL, 2013b, p. 65-66)

Objetivos:

• manter vistoria sistematizada das condições de guarda e exposição do acervo através da 

alternância de diferentes olhares nas vistorias diárias do circuito expositivo, visando 

orientar procedimentos dos auxiliares terceirizados que interfiram na conservação dos bens 

móveis do acervo;

• oferecer treinamentos periódicos às equipes de serviço terceirizado com entrega de 

certificados que lhes permita a construção de itinerários formativos, ampliação de 

habilidades e de renda;

• contribuir para a economia e mercado em preservação de bens móveis com vistas à vocação 

patrimonial e turística do bairro de Botafogo;

• articular-se com profissionais de preservação e instituições parceiras para que o poder 

legislativo regulamente a profissão de conservador-restaurador de bens móveis;

• contribuir para a formação de auxiliares de conservação, de zeladores patrimoniais, de 

gestores em museu e de técnicos em museologia, constituindo corpos docentes 

universitários, médios e profissionalizantes;

• oferecer cadeiras eletivas dentro do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos 

da Fundação Casa de Rui Barbosa (PPGMA) que habilitem o mestre em gestão de acervos, 

pesquisas em documentação museológica, em educação museal e em preservação de 

coleções.

C. Valoração dos bens móveis do MCRB quanto aos parâm etros praticados no 

gerenciamento de riscos

As pesquisas para construção do Plano de Desastres da FCRB foi a etapa seguinte às 

recomendações deixadas no Relatório de avaliação de riscos para o acervo da Fundação Casa 

de Rui Barbosa de José Luiz Pedersoli Júnior. Com o apoio do CNPq, é desenvolvido na FCRB 

o “Projeto de iniciação científica conservação integrada”: implantação de “programa de 

pesquisa no campo da deterioração dos acervos documentais”, que, em 2015, gerou o produto 

tecnológico intitulado “O pré-projeto de plano de desastres para a Fundação Casa de Rui

32 A III Conferência Nacional de Cultura foi encerrada em 01/12/2013, em Brasília. Com direito a voto, estiveram 
presente 953 delegados dos 26 estados e do Distrito Federal, que elegeram 64 diretrizes a serem seguidas até que 
ocorra a IV CNC. Destas diretrizes, por votação eletrônica, 20 foram destacadas como prioridade.



Barbosa”, em que a bolsista Gabriela Lúcio de Sousa, graduanda em Conservação-Restauração 

de Bens Culturais (UFRJ), orientada por Edmar Moraes Gonçalves, chefe do Serviço de 

Preservação da FCRB, deixou o passo a passo para a construção coletiva do Plano de Desastres, 

a ser desenvolvido: um esforço multisetorial e multidisciplinar, uma reunião de esforços que, 

sem a simulação anual de sinistros e sem a regularidade nas revisões do plano, não cumprirá 

sua função.

Os níveis de risco avaliados dizem respeito ao porte e escopo de ação:

a) Pequeno porte (pode ser solucionado pelo brigadista).

b) Médio porte (pode se estender para outros setores).

c) Grande porte (perda do controle, corte geral de energia e gás, resfriar os setores não 

atingidos com mangueira, abandono da área, conduzindo a população para o ponto de 

encontro).

Enquanto a Equipe de desastres (ED) atua no momento do sinistro, a Equipe de recuperação 

de desastres (ERD) ficará responsável por avaliar, recuperar e contratar os serviços necessários 

para a estabilização do acervo. Para tal, cabe estabelecer previamente as condições de 

prevenção, de remoções possíveis de alguns itens de acervo e de invólucros corta-fogo para 

outros tantos itens. A valoração do acervo para fins de gestão de risco envolve mais a carga 

simbólica agregada a conjuntos de objetos do acervo do patrono por seu valor de representação, 

de documentação e de pesquisa, segundo prioridades que vem sendo avaliadas em conjunto. A 

lista será colocada no Plano de desastres e deverá ser acessível à Equipe de Desastres e à Equipe 

de recuperação de desastres. A finalidade imediata da valoração das coleções do MCRB são as 

seguintes:

• elaborar uma tabela de salvados em caso de sinistro, que contemple as fugas com bens 

administrativos, as fugas com bens de acervo e embalagem emergencial de bens 

irremovíveis;

• contribuir na construção coletiva do plano de salvamento do acervo da FCRB em caso de 

sinistro no Grupo de Trabalho constituído para esse fim -  Portaria n°39 de 10 de abril de 

2017;

• cobrar as simulações de desastres com remoção de salvados, uso de extintores e fuga;

• cobrar a formação dos 15 brigadistas necessários ao cumprimento da proporcionalidade 

com a quantidade de usuários no espaço, considerando que os agentes de risco são muito 

maiores na edificação oitocentista que abriga o MCRB, cabendo ao corpo de servidores do 

museu mais expectativas em relação ao treinamento.



4.5 Program a Educativo Museal

O Museu Casa de Rui Barbosa possui longa tradição no desenvolvimento de ações 

educativas com especial acento para a década de 1980 quando a equipe de educadores era 

formada por um número significativo de profissionais. Na base iconográfica, encontramos 

registros que remontam aos anos de 1930 e 1940 revelando a presença de grupos escolares de 

diferentes níveis do ensino na instituição, corroborando a relação entre a educação e o museu. 

Contemporaneamente as teorias que abordam a educação não formal apontam para a 

necessidade de potencializarmos este campo ampliando seu escopo de atuação, sem se 

descuidar do diálogo já estabelecido com o ensino. Por outro lado, reforçamos a premissa 

sinalizada por Lopes (1991) que “os museus não pertencem ao domínio da educação escolar 

regular, seriada, sistemática [...]. Situam-se no campo da educação não-escolar, na qual, 

mediante uma grande diversidade de experiências, que relacionam práticas educativas e 

comunicação social, buscam novas alternativas para o seu papel educacional” . Portanto, o 

programa educativo museal visa o enriquecimento da experiência cultural por meio de múltiplas 

linguagens, tendo os acervos do Museu Casa de Rui Barbosa como fio condutor das suas ações, 

buscando assim estimular o diálogo da instituição com os diferentes segmentos de público aos 

quais ela se dirige. O programa educativo está pautado:

a) na Política Nacional de Museus, lançada em maio de 2003, que, em seu Eixo 

Programático 2 -  Democratização e acesso aos bens culturais, item 2.4, determina a 

“criação de programas que visem a uma maior inserção do patrimônio cultural 

musealizado na vida social contemporânea, por meio de exposições, concursos, 

espetáculos, oficinas e outras ações de caráter educativo-cultural” (POLÍTICA..., 2003, 

p.10);

b) no Estatuto de Museus, instituído pela Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que no 

Capítulo II -  Do Regime Aplicável aos Museus; Seção II -  Do Regime e das Áreas 

Básicas dos Museus; Subseção II -  Do Estudo, da Pesquisa e da Ação Educativa, 

determina em seu Art. 29 que “os museus deverão promover ações educativas, 

fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, 

contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao 

patrimônio material e imaterial da Nação” (BRASIL, 2009);

c) na carta de Petrópolis, elaborada em julho de 2010, que determina, entre outros 

pressupostos, a necessidade de “garantir a presença do 

setor/área/coordenação/departamento educacional na estrutura organizacional do



museu, dotando-o de infraestrutura necessária para sua implementação e para o 

desenvolvimento de seus projetos”; e, ainda “estimular a elaboração do Projeto Político- 

Pedagógico para orientar o planejamento, a execução e a avaliação das ações 

educacionais oferecidas pelo museu” (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 

2010);

d) na Política Nacional de Educação Museal (PNEM), estabelecida pela Portaria n° 422, 

de 30 de novembro de 2017; segundo a qual “Educação Museal é um processo de 

múltiplas dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em permanente 

diálogo com o museu e a sociedade” (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 

2017).

Fundamentado nos documentos acima, e no conceito proposto pela PNEM, o Programa 

Educativo Museal do MCRB busca contribuir para o enriquecimento da experiência cultural e 

garantir um estreito canal de comunicação com os vários segmentos de público que nos visitam, 

propiciando o acesso qualificado aos bens culturais da instituição formado por todo o seu 

conjunto arquitetônico, museológico, paisagístico e biográfico. Os projetos desenvolvidos neste 

programa fazem parte de um processo de construção conjunta de conhecimento, baseado na 

valorização da nossa herança cultural cujos pressupostos básicos são a preservação do 

patrimônio em seu sentido lato e da memória de Rui Barbosa. Destacamos alguns projetos em 

andamento:

A) Projeto Museu mais BIMM: desenvolvido, desde 2005, pela equipe do museu 

e da Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzeti, tendo sofrido algumas alterações durante 

este período. A execução desta ação ocorre com a contratação, por meio de licitação, de 

empresa especializada no planejamento e execução de atividades lúdico-pedagógicas. O 

objetivo geral é proporcionar ao público atividades temáticas direcionadas a diferentes 

faixas etárias que mesclam lazer, cultura e o despertar para a importância da preservação 

do patrimônio histórico. Para tal, são utilizadas múltiplas linguagens, tais como o teatro, 

a música, a literatura e outras manifestações da arte para trabalhar conteúdos relacionados 

ao museu, ao jardim e a BIMM. O mesmo contempla dois blocos de atividades assim 

distribuídas:



- Um domingo na Casa de Rui Barbosa -  acontece no primeiro domingo de cada mês, 

das 14h às 17h, formado por duas ações distintas, cada uma voltada para segmento etário 

específico:

Segmento infantil: atividade artística temática (contação, dramatização, gincana, dança 

entre outras possibilidades), com uma hora e meia de duração, das 14h às 15h30; 

Segmentos juvenil e adulto: visita dramatizada ao museu e ao jardim, com duas sessões: 

15h30 às 16h20 ou das 16h30 às 17h20. A visita dramatizada conta com dois personagens 

e figurinos fixos, abordando em cada domingo um tema diferente;

- O Prazer da Descoberta -  evento voltado para o público infantojuvenil em geral, mas, 

principalmente, para os usuários da Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti, 

frequentadores do jardim e o público escolar com um evento mensal. A atividade 

contempla contação de história, tendo como base o acervo da BIMM, seguida de oficina. 

O objetivo deste evento é contribuir para a formação de leitores/escritores, ampliando sua 

formação cultural e artística, conforme prevê a missão deste espaço.

B) Visitas Especiais M ediadas -  (VEM): pensado para atender a cada grupo com uma 

linguagem apropriada permitindo a ampla fruição dos nossos acervos e maior interação 

com os espaços. A mediação proposta atua com responsabilidade e consciência 

acreditando que cada momento da experiência cultural é único por isso durante todo o 

percurso o visitante é estimulado a ser um participante e não um expectador. As visitas 

especiais mediadas são realizadas mediante agendamento prévio e, estão abertas à 

grupos escolares, turistas nacionais e estrangeiros, pesquisadores, grupos de terceira 

idade; grupos religiosos e outros. O agendamento pode ser feito pelos telefones (21) 

3289 8683 e, ainda, por e-mail <educativa@rb.gov.br>; nos fins de semana e feriados 

dispomos de um horário fixo para mediação. Para o projeto visitas especiais mediadas, 

foram estabelecidos percursos denominados roteiros da descoberta que podem ser 

percorridos separadamente ou em conjunto.

Roteiro -  Casa Histórica: neste espaço, apresentamos, por meio dos ambientes e dos 

objetos expostos, a forma de morar no século XIX, bem como a vida dos personagens 

que habitaram esta residência.

Roteiro -  BIMM: a Biblioteca Infanto-Juvenil Maria Mazzetti possui um rico acervo e 

oferece atividades que contribuem para o estímulo à leitura e à escrita. São oficinas, 

contação de histórias, empréstimo de livros entre outras atividades.

mailto:educativa@rb.gov.br


Roteiro -  Jard im : representa a oportunidade de despertar o interesse por um jardim 

histórico levando-o a conhecer seus diferentes aspectos: ecológico, cultural, social etc. 

Roteiro -  Garagem : as viaturas expostas neste espaço permitem um panorama histórico 

e social dos meios de transporte e a interface deste tema com a contemporaneidade. 

Visitas técnicas: grupos formados por profissionais ou estudantes de cursos técnicos e/ou 

universitários que demandam uma visita diferenciada por meio da qual buscam 

compreender o funcionamento da instituição com dados sobre o acervo, manutenção, 

documentação, os setores existentes, além de entrevista com o servidor para informações 

sobre o mercado de trabalho e as possibilidades de atuação;

Visitas Especiais Noturnas (VEN): realizadas todas as últimas terças-feiras do mês, das 

18h às 20h, possibilitando o agendamento de escolas de educação de jovens e adultos 

(EJA) e demais públicos que não possuem disponibilidade para comparecer no horário 

de visitação regular do MCRB (terça a sexta, 10h às 17h30; finais de semana e feriados 

14h às 18h).

C) Site infantil (para crianças): ferramenta desenvolvida para atender ao público 

infantojuvenil com caráter lúdico e didático visando aproximar este segmento, com 

laços tão estreitos com o mundo virtual, das questões relacionadas à preservação do 

patrimônio. São jogos e passatempos, textos de apoio ao professor e ao aluno, 

informações sobre Rui Barbosa, o museu, a biblioteca e o jardim, além de imagens sobre 

os assuntos abordados. Esta ferramenta está disponível no portal da FCRB em 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/paracriancas/> e necessita de atualização.

D) Estudos de público: são de origem remota os primeiros estudos de público realizados 

pelo MCRB com o objetivo de conhecer o perfil dos visitantes e, assim melhor 

direcionar suas atividades, embora saibamos que o levantamento estatístico seja 

realizado desde 1929, por meio do livro de visitação existente na recepção do museu. 

Pelo menos desde a década de 1970 a visitação escolar recebe um tratamento 

diferenciado cujos dados eram inseridos em planilha própria. A partir dos anos de 1990, 

o livro de visitação foi reformulado tornando-se um mecanismo mais eficiente para a 

análise dos dados, na medida em que fornece informações como faixa etária, cidade, 

bairro, escolaridade e gênero. Dentre os trabalhos desenvolvidos sobre este tema, 

merecem destaque o estudo sobre a visitação do Museu Casa de Rui Barbosa, realizado

http://www.casaruibarbosa.gov.br/paracriancas/


pela, então, servidora Maria do Perpétuo Socorro Rocha, no qual foram retratadas as 

atividades de 1994 a 2000; bem como a participação do MCRB no Observatório de 

Museus e Centros Culturais (OMCC).33 Este projeto, desenvolvido inicialmente pelo 

Museu da Vida/Fiocruz, com parceria da ENCE/IBGE, a partir de dezembro de 2003, 

contou em sua primeira edição com 11 instituições museológicas do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo realizado, também, a segunda edição em 2009.

O levantamento estatístico da visitação é realizado pelo servidor Aurélio Cardoso de 

Santana responsável por consolidar os dados em planilha de Excel e enviar a chefia do 

museu, mensalmente. Enquanto os dados referentes à visitação escolar são coletados e 

consolidados em planilha própria.

No Programa de pesquisa estão relacionados os projetos que envolvem os estudos de 

público, tema bastante caro ao Núcleo de Museologia.

E) Projeto Jard im  em Foco: iniciado em janeiro de 2018, sob a responsabilidade da 

servidora Nayara Cavalini, reforça a integração do jardim histórico às atividades 

culturais e pedagógicas marcando sua reabertura completa ao público. Tem como 

objetivo trabalhar, com visitas mediadas, conteúdos como o panorama da vida de Rui 

Barbosa e sua família no local, destacando a sua flora e fauna; uma visão do jardim 

como micro ecossistema, apresentando as dinâmicas e os ciclos da natureza que 

ocorrem espaço; os usos atuais como jardim histórico, tombado pelo Iphan; os desafios 

da preservação dos jardins históricos -  organismos vivos em constante transformação; 

e as intervenções realizadas ao longo de sua história. De janeiro a julho de 2018, serão 

oferecidas duas visitas mensais, sendo uma visita realizada durante a semana (quarta- 

feira) e outra, ao final de semana (sábado), em datas e horários a definir, podendo essa 

periodicidade ser alterada por decisão da equipe.

F) Projeto Museu de Ideias: ciclo de palestras organizado por cinco museus de diferentes 

modelos conceituais, sendo três de ciências -  Museu de Astronomia e Ciências Afins -  

Mast/MCTIC, Museu Nacional/UFRJ, e Museu da Vida/Fiocruz; um museu de história 

-  Museu Casa de Rui Barbosa/FCRB/MinC; e um museu de arte -  Museu Chácara do 

Céu/Ibram/MinC, com o objetivo de fomentar o debate sobre a educação não-formal, 

sobretudo em sua interface com a cultura.

33 Informações disponíveis em <http://www.fiocruz.br/omcc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home>.
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4.6 Program a de Acessibilidade Universal

O MCRB reconhece, no Programa de Acessibilidade Universal, a importância e a 

amplitude do termo ‘acessibilidade’, compreendendo-o como a promoção do acesso, 

circulação e utilização plena dos espaços, considerando os aspectos físicos, econômicos, 

culturais, informacionais de todos os públicos visitantes, constituindo assim um 

programa que dialoga e perpassa os demais programas propostos.

Além disso, consta no Decreto n° 8.124/2013 (Estatuto de Museus), Art. 23, parágrafo 

único, que:

Além das regras previstas nos § 1° ao § 3° do art. 46 e art. 47 da Lei n° 
11.904, de 2009, os projetos e ações relativas à acessibilidade universal 
nos museus deverão ser explicitados em todos os programas integrantes 
do inciso IV do caput ou em programa específico resultado de 
agrupamento ou desmembramento. (BRASIL, [2013a])

Mesmo antes de sua institucionalização legal, o tema acessibilidade sempre esteve 

presente nas preocupações das diferentes equipes que passaram pelo museu. Novas estratégias 

vêm sendo elaboradas a partir de uma demanda social contemporânea, baseada no respeito ao 

lugar de fala das pessoas com deficiência. Somam-se a essas as demandas de diversos públicos 

que vêm sendo atendidos pelo museu, como públicos jovens em conflito com a lei; públicos 

com deficiência intelectual; e também públicos marginalizados e socialmente excluídos. Neste 

contexto, a equipe do MCRB vem amadurecendo a discussão sobre o tema, tendo como um dos 

reflexos desse processo a realização da mesa-redonda “Acessibilidade em Museus Casas” em 

13 de agosto de 2015, objetivando, através do debate, tratar “[...] dos desafios encontrados pelos 

museus casas, em geral instalados em edifícios históricos, para se moldar às exigências atuais.” 

(FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2015).

As palestras proferidas, “Museus casas históricas para todos”, de Ana Cristina Carvalho 

(DEMHIST) e “Acessibilidade plena aos museus do Brasil e do mundo”, de Regina Cohen 

(Núcleo Pró-Acesso da UFRJ) pavimentaram o caminho para a realização do II Encontro 

Brasileiro de Museus Casas: Acessibilidade em múltiplos contextos, ocorrido de 3 a 5 de 

outubro de 2016, cuja programação provocou à “[...] comunidade museal, com especial atenção 

ao modelo conceitual museu casa, a debater essa temática em diferentes dimensões: aspectos 

jurídicos, conceituais, arquitetônicos e sociais” . (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 

2016).

O Programa de Acessibilidade Universal do MCRB ampara-se e baseia-se na Lei n° 

11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus; na última revisão do Plano



Nacional de Cultura, realizada na III Conferência Nacional de Cultura realizada em Brasília no 

ano de 2013; e na publicação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), “Subsídios para 

elaboração de planos museológicos”34 de 2016. Dessa forma, procura atender aos seguintes 

aspectos do termo acessibilidade, respeitadas as seguintes considerações:

a) Acessibilidade arquitetônica:

Diversos entraves impossibilitam a aplicação de princípios do desenho universal ao 

complexo arquitetônico, datado do século XIX. O conjunto arquitetônico formado pelo Museu 

Casa de Rui Barbosa e seu jardim histórico é patrimônio nacional, tombado pelo Iphan em 

1938. Dessa maneira, todas as intervenções no espaço, de qualquer natureza, devem ser 

submetidas e aprovadas por esse Instituto. A necessidade de manutenção da ambiência do 

conjunto arquitetônico, interna e externamente, vem limitando as possibilidades de adequação 

do bem tombado para acessibilidade plena do público com deficiência35 ou mobilidade 

reduzida.

b) Acessibilidade metodológica e instrum ental

A necessidade de garantir a compreensão e acesso amplo e irrestrito aos acervos, 

atividades educativas e de lazer, exposições, publicações e demais conteúdos produzidos pelo 

MCRB implica a inclusão de todos os públicos na elaboração de todas as atividades realizadas 

pela instituição, como visitas mediadas, exposições, seminários, palestras, e etc.

c) Acessibilidade instrum ental

A busca para assegurar que as ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados pelo 

MCRB em atividades e exposições sejam acessíveis a todos os públicos visitantes tem como 

entraves a obsolescência das tecnologias utilizadas, causadas pelos crescentes avanços 

tecnológicos, e a aquisição dessas tecnologias pelas instituições públicas federais. Dessa 

maneira, são fatores pertinentes para garantir o acesso a atualização constante dos meios de 

comunicação utilizados e a busca de novas maneiras e formatos de comunicação.

d) Acessibilidade program ática

A garantia da acessibilidade plena de todos os públicos tem sido reforçada na elaboração 

das normas de uso, manuais e portarias que regulam o uso dos espaços do MCRB.

e) Acessibilidade atitudinal

34 Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Subs%C3%ADdios-para-a- 
elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-museol%C3%B3gicos.pdf >.

35 A terminologia utilizada segue a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) desenvolvida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2004. Disponível:
<http://www.inr.pt/uploads/docs/cif/CIF_port_%202004.pdf>.

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Subs%C3%ADdios-para-a-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-museol%C3%B3gicos.pdf_
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Subs%C3%ADdios-para-a-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-museol%C3%B3gicos.pdf_
http://www.inr.pt/uploads/docs/cif/CIF_port_%202004.pdf


A reafirmação do respeito, da participação, da valorização do próximo e do acolhimento 

são a tônica do atendimento de todos os públicos em todos os espaços e atividades realizadas 

pelo MCRB.

f) Acessibilidade comunicacional

Todas as atividades elaboradas pelo MCRB vêm sendo realizadas buscando atender as 

normativas existentes sobre acessibilidade comunicacional em museus e, entender as 

necessidades de intervenção para que seja possível receber a demanda de grupos de instituições 

que promovem a educação, reabilitação e inserção social de pessoas com deficiência, superando 

barreiras comunicacionais. Contudo, o MCRB e a Fundação Casa de Rui Barbosa não dispõem 

em seus quadros funcionais profissional capacitado a elaborar e executar atividades de ação 

educativa inclusiva.

Considerando os pressupostos apresentados acima, são propostas do Program a de 

Acessibilidade Universal:

• Encaminhamento ao CMI e ao NPArq das demandas de acessibilidade plena dos visitantes 

aos três pavimentos (piso térreo, área social e área de serviços) da Vila Maria Augusta que, 

em 2016 e 2017, traduziu-se em um projeto apresentado ao Iphan pela FCRB, que previa 

a inclusão de um elevador do tipo plataforma instalado junto à parede externa da Sala João 

Barbosa (cujas vistas preliminares do projeto encontram-se em anexo deste plano 

museológico).

• Realização de visitas mediadas com circuitos acessíveis para cada tipo de público. Os 

circuitos do jardim, o circuito área de serviço e o circuito área íntima, social e trabalho 

encontram-se situados em pavimentos diferentes. Públicos com deficiência podem 

atualmente acessar o circuito expositivo tradicional com algumas restrições: o público 

cadeirante pode circular, porém sem autonomia nas escadas, sendo necessário o auxílio de 

um vigilante ou acompanhante; e ao público com deficiência visual é permitido a leitura 

tátil em grande parte dos objetos e em quase todas as salas.

• Duas cadeiras de rodas disponíveis para o público, mediante consulta ao visitante para 

garantir seu conforto e independência.

• Manter em funcionamento equipamentos de áudio guias (em inglês e português, com 

audiodescrição) e equipamentos de vídeo guia (em Libras) com roteiros da visitação para 

o público visitante, garantindo o acesso a pessoas com deficiência auditiva e visual, 

estrangeiros, com revisão periódica de seu conteúdo. Projetos futuros: propor a avaliação



periódica da tecnologia utilizada e a avaliação da possibilidade de sua readequação a novos 

formatos e suportes mais atuais e acessíveis (ex. aplicativos para celular e tablets).

• Manter em funcionamento o MCRB e o jardim histórico em horário estendido com as 

Visitas Especiais Noturnas (VEN) realizadas todas as últimas terças-feiras do mês, das 18h 

às 20h, possibilitando o agendamento de escolas de educação de jovens e adultos (EJA) e 

demais públicos que não possuem disponibilidade para comparecer no horário de visitação 

regular do MCRB (terça a sexta, 10h às 17h30; finais de semana e feriados 14h às 18h).

• Determinação de espaços e horários acessíveis, com gratuidade, para a realização das 

atividades da programação do MCRB.

• Manutenção e viabilização de parcerias para garantir o acesso ao MCRB, com escolas, 

instituições e ONGs que promovam o ensino, a visibilidade e a divulgação de agentes 

culturais e coletividades que incluam ou promovam a inclusão de minorias e pessoas com 

deficiência.

• Reforçar a divulgação da programação com as atividades realizadas pelo MCRB junto a 

escolas, instituições, ONGs e organizações da sociedade civil para jovens e adultos em 

conflito com a lei, pessoas com deficiência (auditiva, visual e intelectual) e também 

públicos marginalizados e socialmente excluído.

• A impressão e disponibilização de folders em braile do MCRB, impressos no ano de 2016 

para o II Encontro Nacional de Museus Casas por intermédio de uma parceria com o 

Instituto Benjamin Constant.

• Realização do curso de Ação Educativa Inclusiva, ocorrido em janeiro de 2018, ministrado 

pela empresa Arteinclusão, gerenciada pela museóloga e educadora museal Amanda Tojal. 

O mesmo foi voltado para servidores, funcionários do Museu Casa de Rui Barbosa e 

demais interessados na capacitação e treinamento de atendimento de públicos com e sem 

deficiência.

• Contratação de empresa para realização do projeto de acessibilidade comunicacional para 

o Museu Casa de Rui Barbosa que vem sendo desenvolvimento pela DOX Gestão da 

informação36 vencedora do pregão eletrônico n° 18/2017.

36 Processo n° 01550.000062/2017-12, localizado no Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui 
Barbosa.



Projetos a serem desenvolvidos:

• instalação de novo totem multimídia;

• revisão, pautada no design universal, do mobiliário expositivo do museu (vitrines).

4.7 Program a de Exposições

4.7.1 Exposição de longa duração

A exposição de longa duração é um dos principais meios de comunicação do Museu 

Casa de Rui Barbosa com seus visitantes. Dada a natureza da divisão museu, o acervo encontra- 

se, majoritariamente em exposição, nos ambientes da residência e no Jardim Histórico. O 

circuito compreende os 23 cômodos da casa-museu, e sofre poucas alterações, normalmente em 

função de procedimentos de higienização e conservação de determinadas peças. A exposição 

de longa duração reflete a missão e as linhas de pesquisa do museu, tratando prioritariamente, 

de temas relacionados à vida pública e privada de Rui Barbosa. Além da atuação política, vida 

familiar, destacamos a própria residência como ferramenta de registro da transição dos modos 

de viver do século XIX para o XX.

4.7.1.1 Projeto Rui na Vila M aria Augusta

Consta na programação de 2018 a inauguração da exposição de longa duração Rui na 

Vila Maria Augusta, a ser realizada no porão da casa histórica. Baseada no livro homônimo de 

autoria de Rejane M. Moreira de A. Magalhães, servidora aposentada da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, e apresentada em quatro temas principais (Rui por ele mesmo; Rui em fam ília; Rui 

advogado; Rui na Vila M aria Augusta), a exposição tem como alguns dos objetivos dar 

visibilidade a figura do patrono, bem como incluir o porão no roteiro de visitação, tendo em 

vista o interesse que o espaço desperta nos visitantes.

4.7.2 Exposições tem porárias

Em museus casa as exposições temporárias são ferramentas fundamentais para trazer o 

público de volta à instituição, por meio delas é possível abordar temas que não são 

aprofundados no circuito permanente. Esse tipo de atividade é muito tradicional no Museu Casa



de Rui Barbosa. Damos ênfase à década de 80 que foi descrita pela ex-servidora Cláudia Reis, 

em entrevista informal concedida ao Núcleo de Museologia, como uma época de grande 

sucesso dessas atividades. O museu dispunha, então, de um “calendário anual de exposições 

temporárias, tratando sempre de temas associados a Rui e sua época” (informação verbal).37

Atualmente o MCRB desenvolve dois projetos de pesquisa, Pesquisa, planejamento e 

inovação: a relação do Museu Casa de Rui Barbosa com o Turismo e seu público e Patrimônio 

natural e cultural: análise das potencialidades de apropriação de um Jardim Histórico, que 

propõem estudos do público e sua relação, formas de interpretação e interação estabelecidas 

com o museu e jardim, a fim de desenvolver novos roteiros temáticos a serem implementados 

na forma de mostras temporárias. Serão desenvolvidas duas mostras por ano, uma em cada 

semestre, baseadas na implementação destes, quando serão expostos ao público objetos que não 

fazem parte do circuito tradicional do Museu Casa de Rui Barbosa. As datas serão definidas em 

consonância com os eventos Semana Nacional de Museus e Primavera dos Museus, 

organizados pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

37 A museóloga Cláudia Barbosa Reis concedeu, até o momento, duas entrevistas às museólogas Aparecida Rangel 
e Anna Gabriela Faria no âmbito do Programa de Pesquisas do Museu. Entretanto, o trecho aqui citado foi 
extraído da conversa informal travada antes da formalização das perguntas elencadas para a tese de Aparecida 
Rangel em 2015.



5 REESTRUTURAÇÃO

O exercício de elaboração deste documento possibilitou a equipe, entre outras questões, 

refletir sobre a necessidade de reestruturação da divisão, conforme proposta no item 4.1.1 -  

Competências e atribuições dos núcleos do MCRB. Entretanto há, ainda, demandas importantes 

a serem atendidas para dotar a divisão das condições ideias ao seu pleno desenvolvimento.

5.1 Q uadro funcional atual e o quadro ideal

A divisão museu, assim, como outros setores da FCRB carece de servidores, pois 

embora tenha aumentado o seu quadro no concurso realizado em 2014, o número não foi 

suficiente para suprir toda a logística interna, lembrando que a instituição funciona todos os 

dias, incluindo sábados, domingos e feriados, com exceção de algumas datas (FUNDAÇÃO 

CASA DE RUI BARBOSA, 2017b). Além disso, em 2015, tivemos um corte no número de 

estagiários, colaboradores valiosos para a execução de muitas das nossas ações. Até então, o 

Museu contava com quatro estudantes de nível superior, sendo dois na área da Museologia, um 

do Turismo e um da Conservação; com a redução somente a Museologia manteve seus dois 

estagiários, dificultando, e alguns casos impossibilitando, a continuidade de algumas ações. 

Uma das atividades mais atingidas foi a visitação mediada. Esta ação contava com dois horários 

fixos, de terça a sexta, e três nos fins de semana e feriados. Com a redução do número de pessoas 

envolvidas nesta atividade, passamos a realizar as visitas mediadas somente com agendamento 

prévio, durante a semana, disponibilizando um único horário nos fins de semana e feriados. 

Recentemente recebemos uma vaga de estagiário de nível médio para auxiliar as atividades 

administrativas. Nesse sentido, ressaltamos a necessidade de ampliar o quadro de estagiários 

de unidade de formação conveniadas com a FCRB, sendo o quadro ideal, o seguinte:



Q uadro 2 -  Dem anda de estágios no MCRB

ESTAGIÁRIO Quant. CURSO
OFERTA 

NO RJ
DEMANDA NO MCRB NÚCLEO

1

C
on

se
rv

aç
ão

U
FR

J

Conservação das coleções, sendo orientado 
em pequenos reparos, em elaboração e 
execução de projetos de preservação de bens 
culturais móveis, no estudo de parâmetros 
ambientais específicos em microclimas do 
Museu; divulgação das medidas de prevenção 
com o objetivo de evitar futuras intervenções, 
desenvolvimento de metodologias e produtos 
que melhorem o nível das intervenções, 
aumentando a garantia, a estabilidade e a 
segurança do objeto tratado; orientação em 
supervisão da conservação dos espaços 
expositivos.

C
onservação

2

T
ur

is
m

o

U
ni

ri
o 

e 
U

FF

E
ducação e 

C
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unicação
G
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1
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E
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1

M
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U
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D
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1

H
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tó
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a

C
er

ca
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e 
12

 u
ni

ve
rs

id
ad
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Consulta a documentos, coleta e análise de 
dados, pesquisa e compreensão do contexto, 
interpretação e análise do passado de 
indivíduos, grupos e setores na construção das 
memórias institucionais, pesquisa de 
fornecedores, restauradores e lojas 
especializadas em conserto de objetos na fase 
de uso do acervo de Rui. Investigação de 
temas específicos em arquivos, institutos de 
pesquisa e universidades para produzir 
artigos. Orientação em alimentação de dados 
contextuais na documentação museológica 
sobre conjuntos de objetos do acervo, em 
inventário de patrimônio e acervo. Emprego 
de técnicas de História Oral para construção 
da trajetória dos bens musealizados através de 
documentos audiovisuais com antigos 
funcionários.

C
onservação e D

ocum
entação
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Fa
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en
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Fazer uso dos instrumentos de planejamento, 
execução e finalização de produções 
audiovisuais documentárias, orientado quanto 
às técnicas de História Oral e documentação 
da trajetória museal das coleções do MCRB, 
aplicando o conteúdo de seu curso em 
pesquisas inerentes aos temas propostos, 
construção de cronogramas de trabalho, 
controle de todo material produzido, 
documentando, indexando, acondicionando 
adequadamente a versão de alta resolução e 
disponibilizando para a pesquisa uma versão 
de acesso. Conhecer a linguagem 
cinematográfica, a óptica, a fotografia, a 
iluminação, a acústica e a sonorização, com o 
objetivo de realizar as produções audiovisuais 
planejadas. Na finalização, usar os saberes 
técnicos e estéticos na montagem de 
produções audiovisuais, sugerindo as 
formatações e acabamentos adequados, a 
partir da interpretação de roteiros e das 
instruções de direção. Será responsável pela 
decupagem e edição plástica do produto 
audiovisual.

C
onservação, docum
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c,
 F
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c 
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C
ef
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Treinamento em emissão de certidões, 
acompanhamento de processos em órgãos 
públicos, organização de documentos, 
digitação de documentos; lançamento de 
custos, pagamentos, conciliação bancária, 
planilhas em excel; controle de material, 
acompanhamento de registro e documentação 
de serviços, distribuição de m a ils . Será

A
dm

inistração do M
useu e C

onservação

1 orientado em funções que atuam como elo de 
ligação entre a alta administração ou a chefia 
e os funcionários de apoio administrativos e 
logístico; em elaboração de estatística do 
controle de bilheteria, em execução dos 
relatórios financeiros; em organização do 
trabalho, controle de estoque e consulta à 
legislação relacionada às atividades-meio e 
atividades-fim do Museu.

Fonte: elaborado pela equipe MCRB em 2017.

5.2 Reformulação museográfica

Entre 2009 e 2010, foi desenvolvido, pelos museólogos José Manoel de Andrade Pires,

Claudia Reis, Aparecida Rangel e Jurema Seckler, sob a consultoria da professora Dr.a Marize

Malta,38 um projeto de revisão museográfica. Com o objetivo de:

recuperar as imagens do universo doméstico finissecular, com sua decoração 
característica, de modo a proporcionar ao visitante uma experiência 
perceptiva, historicamente fundamentada, de como Rui Barbosa e sua família

38Professora associada da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na graduação 
e pós-graduação. Doutora em História (UFF), mestre em História da Arte (UFRJ) e graduada em Arquitetura 
(USU). Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/8588958225569705> .

http://lattes.cnpq.br/8588958225569705


moraram, que gosto aparentavam, que peças escolheram para conviver e 
satisfazer seus hábitos e expectativas estéticas.39

O projeto se baseou nos estudos que o grupo vinha desenvolvendo sobre o espaço, em 

análises e propostas de reformulação. Algumas foram implementadas, mas por razões de 

naturezas diversas nem todas foram empreendidas. Quase uma década depois novas questões 

surgiram a partir de pesquisas, sobre a Casa e temas afins, que revelam abordagens que podem 

contribuir para o entendimento do contexto histórico e social no qual a família Rui Barbosa 

viveu, e nesta perspectiva o projeto de reformulação museográfica é revistado, conforme alguns 

destaques:

Sala Federação

Com base nas pesquisas, aconselha-se restabelecer algumas das características antes 

presentes nesta sala, a saber:

• a pintura bicolor nas portas (branco/bege ou branco /verde claro) e pinturas nas almofadas 

das portas com motivo floral;

• o acabamento de pintura marmorizada dos rodapés com a tonalidade obtida por analise de 

extratilografia. No caso de não haver vestígio, aplicar tom de mármore verde-escuro para 

manter o contraste com o veludo vermelho;

• a confecção de repousa-pés seguindo tecidos e modelos constantes na pesquisa têxtil 

conduzida pela ex-bolsista Luz Garcia Neira.

Sala Pró-Aliados

Com base nas pesquisas, aconselha-se restabelecer algumas das características antes 

presentes nesta sala:

• o retorno de objetos decorativos hoje constantes em outros locais da casa (quadro do 

sagrado Coração de Jesus, Cachepô sobre coluna no centro da sala, quadro com medalhão 

de bronze);

• confecção de cortinas e reposteiros, segundo a pesquisa da ex-bolsista Luz Garcia;

• acabamento de pintura marmorizada dos rodapés com a tonalidade obtida por analise de 

extratilografia. No caso de não haver vestígio, aplicar tom de mármore verde-escuro para 

manter o contraste com a parede;

39 Documento interno do Museu Casa de Rui Barbosa, ainda corrente.



• confecção de repousa-pés seguindo tecidos e modelos constantes na pesquisa têxtil 

conduzida pela ex-bolsista Luz Garcia;

• revestimento das paredes com papel impresso por serigrafia segundo padrão obtido por 

fotogrametria, nas cores ocre e vinho;

• o retorno de móveis e objetos decorativos à antiga disposição dentro da sala. Para isto, o 

roteiro da visita sofreria pequena mudança, com os visitantes acessando a biblioteca a partir 

da sala de música pelo corredor Ruiano;

• confecção de cortinas e reposteiros, segundo a pesquisa da ex-bolsista Luz Garcia;

• acabamento de pintura marmorizada dos rodapés com a tonalidade obtida por analise de 

extratilografia. No caso de não haver vestígio, aplicar tom de mármore verde-escuro para 

manter o contraste com a parede;

• confecção de cortinas e reposteiros seguindo tecidos e modelos constantes na pesquisa 

têxtil conduzida pela ex-bolsista Luz Garcia;

• confecção de repousa-pés seguindo tecidos e modelos constantes na pesquisa têxtil 

conduzida pela ex-bolsista Luz Garcia;

• revestimento das paredes com papel camurça ou veludo-camurça arrematado por moldura 

de madeira dourada meia-cana de 1cm de espessura, segundo estudo fotogramétrico.

Corredor da ala de serviço

• O “Projeto de Restauração e Conservação de p in tu ra  m ural decorativa fa u x  marbre”,40 

produto da consultoria especializada realizada pela pintora muralista e mestre em Design 

pela PUC-Rio, Ana Claudia de Paula Torem, em 2012, indica propostas de intervenção no 

local, acompanhadas de estudos artísticos.

40 Integra o Processo Administrativo N° 01550.000352/ 2011-62. Arquivo Técnico Institucional/ FCRB.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante mais de um ano a equipe de elaboração do presente Plano Museológico se 

reuniu, experimentando diferentes metodologias para cumprir esta tarefa. Embora pareça um 

tempo demasiadamente longo para sua construção, esclarecemos que cada membro do GT 

possui variadas outras funções técnicas, acadêmicas e administrativas, além de estarem 

absorvidos por questões logísticas inerentes ao serviço público. Foram muitos os momentos em 

que nos questionamos sobre a decisão da não contratação de uma empresa especializada em 

executar tal tarefa ou mesmo um consultor que nos desonerasse de algumas etapas. Entretanto 

-  após a conclusão deste exercício -  podemos afirmar que, se tivéssemos delegado a outra 

pessoa esta empreitada, teríamos perdido a principal conquista que este instrumento possibilita: 

o amadurecimento da equipe e o entendimento global da instituição em que atuamos.

À medida que os desafios eram identificados, seja por meio da análise dos questionários 

ou das reflexões geradas nas discussões, traçávamos metas e definíamos prazos exequíveis para 

o atendimento às demandas. Aprendemos, também, a perceber a instituição de forma sistêmica 

compreendendo que, embora haja autonomia conceitual entre os campos disciplinares, as 

fronteiras são linhas porosas que se conectam e, por isso, precisamos trabalhar em sintonia para 

alcançarmos os objetivos gerais. E, nesta perspectiva, lançamos uma semente para discussão ao 

avaliarmos que uma instituição museológica se sustenta em cinco pilares -  conservação, 

educação museal, documentação, museografia e acesso -  e não nos três conceitos usualmente 

propagados: preservação, comunicação e pesquisa. A pesquisa deve estar presente nos pilares 

apontados, como etapa fundamental da construção dos nossos escopos, por ser imprescindível 

à produção do conhecimento e consolidação das áreas. Na medida em que a dissociamos das 

nossas ações, tornamo-nos meros fornecedores de dados.

Destacamos, ainda, a importância deste Plano Museológico por compilar uma série de 

informações que estavam dispersas em diferentes meios, adquirindo ele mesmo status de fonte 

de conhecimento sobre a trajetória do Museu Casa de Rui Barbosa.

Interessante, sobretudo, a constatação de que a finalização da elaboração do Plano 

Museológico marca o início da sua implementação, sendo, portanto, o começo do seu ciclo 

produtivo.
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ANEXOS

ANEXO I -  Questionário 

Prezado (a),

Este questionário faz parte da 1a etapa do Plano Museológico e para tal, precisamos da sua 
ajuda para identificar algumas questões relacionadas ao nosso ambiente de trabalho. Frisamos 
que você fique à vontade para responder, inclusive para criticar, elas serão entendidas como 
contribuições valorosas, e sua identidade estará preservada!

Vamos lá!

1° Bloco -  Perfil

5) Já  visitou o M useu Casa de Rui 
Barbosa?

( ) Sim ( ) Não

6) Visitou outros museus?
( ) Sim ( ) Não

7) T rabalhou em outros museus?
( ) Sim ( ) Não

instituição?
( ) Menos de 1 ano 
( ) Entre 1 e 5 anos 
( ) Entre 5 e 10 anos 
( ) Entre 10 e 20 anos 
( ) Mais de 20 anos

4) Qual sua formação escolar 
concluída mais elevada?

( ) Ensino Fundamental completo 
( ) Ensino Médio completo 
( ) Ensino Superior completo 
( ) Pós-graduação (MBA/ Lato Sensu) 
( ) Mestrado completo 
( ) Doutorado completo 
( ) Pós-doutorado completo 
( ) Outro:

1) Gênero
( ) Masculino ( ) Feminino

2) Vinculação Institucional
( ) Servidor Público 
( ) Bolsista 
( ) Estagiário 
( ) Terceirizado
( ) Vigilância, Recepção, Jardinagem 
ou Limpeza

3) Há quanto tempo você está na



2° Bloco -  Avaliação de desempenho profissional

8) Você está satisfeito com a função que desempenha?
( ) Sim (Siga para  a pergunta 12) ( ) Não (Siga para  a próxima)

9) A sua insatisfação é gerada pelas condições de trabalho oferecidas pela 
instituição?

( ) Sim ( ) Não

10) Por favor, liste 3 motivos causadores desta insatisfação:

11) Você acredita que a instituição possui meios para  solucionar a sua 
insatisfação? Por quê?

12) Como você avalia a qualidade da(s) atividades desenvolvida(s) pelos 
seguintes grupos:

Chefia do Museu (Jurema Seckler):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Corpo técnico (Aparecida, Gabriela, Marcia, Monica e Nayara):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Equipe operacional (Aurélio, Carlos Lima e João Alves):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Manutenção (Édio e Carlos André):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo



Conservação e limpeza (Jorge; Ana Paula; Gabriel; Rejane e Rita):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Estagiários (Carina, Gabriela Lúcio, Guilherme e Ísis):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Bolsistas (João Freitas, Juliana, Renata, Rômulo e Thaís):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Jardineiros:

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Vigilantes:

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

Recepção (Fernanda e Gilberto):

( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim ( ) Péssimo

3° Bloco -  Avaliação do M useu e do Acervo

13) Qual a principal função de um museu, para  você: (m arque quantas opções 
desejar)

( ) Lazer

( ) Educação 

( ) Informação

( ) Conservação dos objetos históricos;

( ) Outro:______________________________ (por favor, especifique)

14) Você sabia da existência do Museu Casa de Rui Barbosa antes de traba lhar 
na instituição?

( ) Sim ( ) Não



15) A divulgação do M useu é realizada de form a eficaz?
( ) Sim ( ) Não

Por quê?

16) Você considera o Museu Casa de Rui Barbosa im portante para  a 
sociedade?

( ) Sim ( ) Não

Por quê?

17) Numere em ordem crescente de 1 a 5 (sendo 1 o mais im portante) os fatores 
representativos do Museu Casa de Rui B arbosa:

( ) O personagem Rui Barbosa;

( ) O fato de ser um museu;

( ) O jardim;

( ) O acervo;

( ) A residência histórica;

18) Numere em ordem crescente de 1 a 7 (sendo 1 o mais im portante) os 
serviços mais relevantes para  a sociedade:

( ) Visitação escolar;

( ) Visita mediada para grupos em geral;

( ) Conservação do espaço;

( ) Uso do jardim;

( ) Infraestrutura (estacionamento, banheiro, bebedouro)

( ) Segurança;

( ) Cursos e eventos;

19) Você acha que a cafeteria e loja são serviços fundam entais em um museu:
( ) Sim para os dois;

( ) Não para os dois;



( ) Somente a loja;

( ) Somente a cafeteria;

20) Relacione 3 pontos fortes e 3 pontos fracos do M useu Casa de Rui Barbosa:

Pontes fortes:

Pontos fracos:

Agradecemos a sua valiosa colaboração!



Casa de Rui Barbosa
Planilha de Visitação Escolar/ Visitação de Grupos

Ano Base: Dia da Semana: Data:

Dia Hora Nome da Escola / Grupo Nível
IESí OS)

Estado C id a d e Bairro

N úm ero
V is ita

Mediada?

Al,m os , Pssfcoa* Protasson'
AcompanhAnt* Sim MAO



Bairro•u\u u t i ;

Casa de Rui Barbosa

Levantamento Estatístico da Visitaçao
Data;

Formaçao
EicotandaC

Pais
Country

(Sók) turistas/ 
Tounsts onty)

Nome
Momò/o

Idade
Edad
Afje

Ocupaçao
Pmfesión

Residentes no Brasi

Cidade



CONDITION REPORT POR: Gabriela Lúcio 

RESPONSÁVEL: Márcia Pinheiro 

OBJETO: Luminária Zoomórfica Dragão 

TOMBO: 77.310B

MATERIAL: Ferro fundido e pátina grafite 

DIMENSÕES: Altura: 1,905m

LOCALIZAÇÃO: Caminho de entrada do jardim, lado direito 

DESTINO: Porão do Museu -  FCRB 

Motivo: Remoção para restauro 

PREVISÃO DE RETORNO: Dez meses

CONDIÇÕES ACORDADAS PARA TRANSPORTE - IDA/VOLTA: 

CONDIÇÕES ACORDADAS PARA GUARDA:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular e estável, camada passiva de oxidação com 
pontos mais oxidados. Pátina grafite faltando em algumas áreas e camadas de epóxi 
abaixo das lâmpadas, que foram resultado de intervenções anteriores.

PARTES OU DETALHES PROEMINENTES/MATERIAIS COMPONENTES: Haste central com 
parte superior retangular frisada e em ponta, espiralada ao meio e na parte inferior, 
terminando em ponta. Parte superior formada por arcos, sendo o maior recortado e 
servindo de sustentação para quatro pontos de luz, decorados por volutas e cabeças 
de animal estilizadas. Cada ponto de luz possui um globo de vidro branco fosco. Ao 
centro da haste, decoração de hastes curvas presas ao meio por faixa. Parte inferior 
formada por quatro pés curvos terminando em cabeças de animais estilizados e 
presas por arco recortado e fixado em cada uma das pernas por dois parafusos cada.

PONTO DE IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE TOMBO:

MAPEAMENTO DAS FOTOS EM: Verde nos programas Paint e Word.
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Volutas e 
torção de

Quatro 
cabeças de
animais
estilizados







Descrição: luminária em ferro pintada em grafite. Haste central com parte superior 
retangular frisada e em ponta, espiralada ao meio e na parte inferior, terminando em 

ponta. Parte superior formada por arcos, sendo o maior recortado e servindo de 
sustentação para quatro pontos de luz, decorados por volutas e cabeças de animal 

estilizadas. Cada ponto de luz possui um globo de vidro branco fosco. Ao centro da 
haste, decoração de hastes curvas presas ao meio por faixa. Parte inferior formada por 

quatro pés curvos terminando em cabeças de animais estilizados e presas por arco 
recortado e fixado em cada uma das pernas por dois parafusos cada.




