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Ementa e objetivos
Com essa a橢�vidade, os alunos poderão aprofundar seus conhecimentos sobre os principais
museus da cidade de Nova York e preparar‐se para uma viagem em grupo no mês de julho de
2017, a par橢�r de um roteiro bem estruturado, apresentado previamente aos par橢�cipantes.
Esse Tópico Especial inaugura a a橢�vidade do Grupo de Pesquisa “Campo Museal”, desenvolvido
em parceria entre o Ins橢�tuto Brasiliana e o Grupo de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo Mackenzie: "Arquitetura: Projeto & Pesquisa & Ensino”, cer橢�ﬁcado desde 2004 pelo
Cnpq. Uma das premissas do grupo de pesquisa “Campo Museal” é inves橢�gar o
desenvolvimento da arquitetura de museus até o momento contemporâneo de maneira a
instrumentalizar processos de projeto no contexto brasileiro. A cidade de Nova York concentra
um grande número de ins橢�tuições de referência na área de museus, apresentando‐se como um
ó橢�mo estudo de caso para alimentar as reﬂexões e ações sobre os museus locais.
Também é objeto de estudo desse grupo de pesquisa a iden橢�ﬁcação de aspectos de projetos de
arquitetura para museus e galerias que atendam às necessidades especíﬁcas da 1.a infância e
seus cuidadores, considerando esse elemento como importante caracterís橢�ca dos espaços
museais contemporâneos.
Durante a a橢�vidade, serão analisados museus e obras de arquitetura contemporânea,
obje橢�vando os seguintes aspectos:
● Análise da arquitetura dos museus: conformação espacial das galerias e espaços
exposi橢�vos; programas contemporâneos de museus; relações entre edicios
originais e suas ampliações e extensões; relações interior/exterior; relações
edicio/cidade.
● Inves橢�gação: o museu e a 1.a infância. O museu oferece espaços adaptados, serviços
e facilidades dedicados às crianças e seus cuidadores?
Cronograma
1. 28/3
Apresentação do Grupo de Pesquisa “Campo Museal” e sua relação com o projeto SP
Urban 95. Apresentação do roteiro de 7 dias em NY, com indicação dos pontos a visitar e
explicação das es橢�ma橢�vas de custo, prazos etc;

2. 4/4
Apresentação das condições da viagem e distribuição de pesquisa entre os alunos.
3. 11/4
Aula sobre os principais museus de arte moderna de Nova York;
4. 18/4
Aula sobre os principais pontos de interesse arquitetônico em Nova York;
5. 25/4
Aula sobre os principais museus de arte contemporânea em Nova York;
6. 02/05
Apresentação dos resultados das pesquisas dos alunos.

