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Nota de Imprensa 
 

 

Museu de Congonhas será inaugurado em sítio 
do patrimônio mundial  

 

■ Com patrocínio do Santander, iniciativa reforça a atuação do banco no setor cultural, 
que inclui um acervo de arte moderna e contemporânea em São Paulo, uma unidade 

de cultura em Porto Alegre e diversos projetos pelo Brasil, como a Galeria Claudia 
Andujar, em Inhotim, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Teatro Santander, em 

São Paulo. 

 
São Paulo, 7 de dezembro de 2015 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e a Prefeitura de Congonhas inauguram, no próximo dia 15 de dezembro, às 10h30, um 
dos mais importantes projetos de preservação da memória do país: o Museu de Congonhas. A 
instituição chega ao público com a missão de potencializar a percepção e a interpretação das 
múltiplas dimensões do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, sítio histórico que, desde 
1985, tem o título de Patrimônio Cultural Mundial. A inauguração integra as comemorações dos 
30 anos do título e dos 70 anos de existência da UNESCO.  

Os princípios que orientam tanto as exposições, quanto as ações educativas e os demais 
programas de atividades do novo Museu partem do reconhecimento da pluralidade de 
significados do sítio histórico desta cidade mineira e de suas práticas sociais, para oferecer 
meios facilitadores de apropriações cognitivas, sensoriais e emocionais.   

O Museu, instalado em um edifício de 3.452,30 m², construído ao lado do Santuário, a partir de 
um projeto do arquiteto Gustavo Penna, vencedor de concurso nacional, contempla em três 
pavimentos sala de exposições, reserva técnica, biblioteca, auditório, ateliê, espaço educativo, 
cafeteria, anfiteatro ao ar livre e áreas administrativas. Para a presidenta do Iphan, Jurema 
Machado, “o Museu de Congonhas confirma a determinação do Governo Federal em investir 
no Patrimônio Cultural Brasileiro. São investimentos contínuos, por mais de uma década, que 
tiveram início com o Programa Monumenta, um trabalho que evoluiu até chegar aos moldes 
atuais do PAC Cidades Históricas e que proporcionam ao país espaços culturais de qualidade 
como este que inauguramos agora”.  

Por ter como principal temática um patrimônio mundial a céu aberto – o Santuário do Bom 
Jesus de Matosinhos –, o Museu de Congonhas atuará como “museu de sítio”, numa espécie 
de mediação entre o Santuário e o público. O objetivo da nova instituição será a de qualificar a 
experiência insubstituível de estar no lugar, intensificando os sentidos e a percepção, seja por 
meio de descrições, de interpretações ou de criação de condições favoráveis à fruição. “O 
Museu será um divisor para o turismo e a cultura de nossa cidade. Trata-se de um dos mais 
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modernos equipamentos museais do país”, afirma Sérgio Rodrigo Reis, presidente da 
Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Congonhas (Fumcult). 

Para o Representante da UNESCO no Brasil, Lucien Muñoz, a entrega do Museu de 
Congonhas à comunidade acontece “no momento em que a UNESCO intensifica as reflexões 
sobre o papel da cultura e da criatividade diante dos grandes desafios que confrontam as 
cidades, e se constitui como marco para novas alternativas de desenvolvimento da região. 
Associar essas premissas à condição privilegiada deste Patrimônio Mundial consolida uma 
estratégia compartilhada com o país, há anos, pelo escritório da UNESCO no Brasil”. 

O Museu de Congonhas foi financiado com recursos captados pela Lei Rouanet e recursos 
próprios da Prefeitura de Congonhas (MG). Sua construção só foi possível graças aos 
patrocinadores BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), CSN 
(Companhia Siderúrgica Nacional), Santander, Vale e Gerdau.  

O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, para onde o Museu dedica sua principal atenção, 
está localizado no Morro Maranhão, na zona urbana de Congonhas. Sua construção teve início 
em 1757 e se estendeu até o começo do século XIX. Trata-se de um conjunto arquitetônico e 
paisagístico formado pela Basílica, escadaria em terraços decorada por esculturas dos 12 
profetas em pedra-sabão e seis capelas com cenas da Via Sacra, contendo 64 esculturas em 
cedro em tamanho natural. No conjunto trabalharam os artistas de maior destaque do período, 
como o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), e o pintor Manoel da 
Costa Athaíde (1760-1830). 

O monumento possui ainda uma Sala de Milagres, que abriga uma coletânea de ex-votos, 
objetos oferecidos em agradecimento por graças alcançadas. Ali está exposta a notável 
coleção de 89 ex-votos pintados, datados dos séculos XVIII ao XXI. O Santuário, além do seu 
valor artístico, é também um importante centro de peregrinação. A grande romaria – o Jubileu – 
acontece todos os anos entre 7 e 14 de setembro, congregando uma multidão de fiéis.  

EXPOSIÇÃO 

A exposição permanente que inaugura o Museu de Congonhas, cuja curadoria é assinada 
pelos museólogos Letícia Julião e Rene Lommez, trata das manifestações da fé no passado e 
no presente, em particular, o sentido de exteriorização da devoção projetado na 
monumentalidade teatral do espaço do Santuário, nas práticas da romaria e nos ex-votos. A 
mostra também retrata o Santuário como expressão de trânsito cultural resultante da expansão 
portuguesa; da relação do espaço religioso com a vida urbana de Congonhas; do Santuário 
como obra de arte; do trabalho do Aleijadinho, mas, sobretudo da produção artística como 
resultado de processo coletivo de distintos artífices; e do deslocamento da arte como 
transcendência da fé para o objeto de devoção convertido em arte. 

Temas como a arte religiosa como substrato da universalidade do patrimônio do Santuário; o 
patrimônio como expressão da permanência do homem no tempo e no espaço e os desafios de 
sua durabilidade (perspectivas de conservação do conjunto do Santuário, em particular dos 
Profetas) e o conjunto do Santuário no presente são também abordados durante a mostra. “Ao 
lado dos Profetas de Aleijadinho na Alameda que dá acesso à Romaria, está o 
magnífico Museu de Congonhas. Neste espaço cultural, além de mostrar a beleza cênica do 
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barroco de nossa cidade, teremos exposições que prometem encantar a todos”, salienta o 
prefeito de Congonhas, José de Freitas Cordeiro, o Zelinho.  

O projeto expográfico, assinado pelo designer espanhol Luis Sardá, preza pelo cuidado com o 
público diverso que visita a cidade, oferecendo-lhe inúmeras possibilidades de apreensão do 
rico conteúdo do museu. 

ACERVOS 

O Museu de Congonhas abre suas portas ao público exibindo importantes acervos. Um dos 
principais é a coleção Márcia de Moura Castro. Composta por 342 peças que pertenceram à 
colecionadora, as obras foram adquiridas pelo Iphan em 2011. Enquanto viveu, por mais de 
meio século, a pesquisadora dedicou-se a adquirir arte sacra e objetos de religiosidade 
popular, com destaque para ex-votos e santos de devoção. A coleção será exposta numa sala 
especial no Museu de Congonhas. 

Outro acervo importante que será entregue nos próximos meses, é a Coleção Fábio França, 
uma biblioteca de referência no Brasil sobre o barroco, a arte e a fé. Reunido em mais de 
quatro décadas por este professor, com a colaboração de vários pesquisadores, o acervo de 
livros raros foi recentemente incorporado ao Museu. É composto por publicações de interesse 
geral, temas históricos, artísticos, com foco especial nas obras sobre a arte barroca, o barroco 
mineiro e a temática da vida e obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.  

Cópias de segurança dos profetas 

A ocorrência de lesões à pedra causadas por fungos e bactérias e marcas de vandalismo 
motivam frequentes debates sobre a possibilidade de remoção dos profetas do Aleijadinho, que 
estão ao ar livre no adro da Basílica do Senhor Bom Jesus, para um local protegido. No 
entanto, especialistas não têm uma posição definitiva sobre o assunto, prevalecendo, até o 
momento, a convicção de que o mais relevante é tomar medidas de prevenção e conservação, 
não só visando aos profetas de Congonhas, mas a todos os monumentos e elementos 
decorativos em pedra.  

A criação do Museu de Congonhas não guardou, portanto, nenhuma dependência da retirada 
das esculturas do espaço público para abrigá-los no seu interior. Seu objetivo é contribuir para 
fortalecer os estudos sobre a conservação de monumentos em pedra, atuando na educação e 
na conservação preventiva, assim como no estudo e difusão de técnicas e medidas de 
preservação. Se, no futuro, essa medida vier a ser recomendada, o Museu será a melhor 
alternativa para apresentação das peças originais ao público, já que se localiza no mesmo 
contexto em que as obras foram criadas.  

O Museu de Congonhas produziu, por meio de ações coordenadas pela UNESCO no Brasil, 
novos conhecimentos para a conservação de monumentos em pedra, em especial relativos à 
produção de cópias digitais das esculturas, além da atualização da técnica de produção de 
cópias físicas. A instituição pretende, ao longo de sua existência, consolidar e difundir esses 
conhecimentos, além de se utilizar dos moldes para ações de monitoramento. 
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As cópias são uma medida de segurança essencial para se reproduzir as peças em caso de 
danos irreversíveis aos originais. Os profetas de Congonhas tinham moldes feitos em várias 
épocas, em especial nas décadas de 1970 a 1980, os quais não apresentam mais as 
condições necessárias à reprodução. Para dois profetas – Joel e Daniel – foram produzidos 
novos moldes em fôrma flexível de silicone, possibilitando a produção de cópias em gesso. A 
produção das demais cópias deverá fazer parte do escopo de atuação do próprio Museu.  

Os 12 profetas foram moldados em meio eletrônico (digitalização em 3D), o que correspondeu 
à primeira aplicação dessa tecnologia no Brasil. A ação também foi coordenada pela UNESCO 
no Brasil, que contratou o Grupo IMAGO, da Universidade Federal do Paraná, instituição de 
excelência que detém a expertise exigida para o trabalho. A digitalização em 3D possibilita, 
dentre outros, a visualização pura e simples (no Museu ou remotamente pela internet), o uso 
profissional na preservação e restauro das obras; o monitoramento do estado de conservação 
das peças frente à ação do tempo; o estudo minucioso da obra e a compreensão das técnicas 
utilizadas pelo artista; e, finalmente a produção de réplica com grande precisão. 

MUSEU DE CONGONHAS 

Inauguração dia 15 de dezembro, às 10h30, na Alameda Cidade de Matosinhos de Portugal, 

s/n, Congonhas.  

A partir do dia 4, a instituição ficará aberta ao público, de terça a domingo, das 9h às 17h; e 

quartas, das 13h às 21h. Ingressos: R$ 10. Haverá visitas mediadas oferecidas a grupos 

espontâneos. Informações: (+55-31) 3731-3056. 

Fotos do Museu de Congonhas e do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos: 

http://we.tl/FAwA1533kV 

 

CONTATOS DAS ASSESSORIAS DE IMPRENSA 
 

UNESCO no Brasil 
Ana Lúcia Guimarães, (61) 2106-3536, (61) 9966-3287, a.guimaraes@unesco.org 

Fabiana Sousa, 61-2106 3596, f.sousa@unesco.org 
 

Iphan 
Adélia Maria Guimarães Soares, (61) 2024-5448, (61) 2024-5449, (61) 9381-7543, 

adelia.soares@iphan.gov.br 
 

Fumcult 
Tiago Penna, Árvore de Comunicação, (31) 98329-1513, tiago@aquitemarvore.com.br 

 
Gustavo Penna Arquiteto & Associados 

Diana Penna, (31) 3218-2419, (31) 98835-8534, diana@gustavopenna.com.br 
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(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
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