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Curitiba, 15/12/2015 
 
 
RAZÕES PARA TRANSFERIR AS FUNÇÕES DO MUSEU DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA (MAC-PR) PARA O EDIFÍCIO DO GINÁSIO 
PARANAENSE, HOJE OCUPADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA 
CULTURA DO PARANÁ (SEEC)  

 
A presente sugestão se justifica pelas características das edificações 

e suas funções. O edifício que abriga o MAC-PR desde 1973 foi projetado 
para abrigar o departamento de saúde do estado em 1916. Com área total 
de 564 metros quadrados1 é dividido em salas pequenas e interligado por 
portas que segmentam o exíguo acesso ao espaço expositivo além de não 
contar com qualquer auditório. Situa-se na Praça Zacarias, esquina das 
Ruas Marechal Deodoro e Desembargador Westphalen: local de alto tráfego 
de automóveis e sem estacionamento para o transporte de grupos 
visitantes. 

 
A área de serviços do museu, pela localização, planta e intervenções 

que sofreu, também é precária e de difícil acesso à reserva técnica, o que 
mantém o acervo em risco, tanto que, em 2011, significativo lote da coleção 
foi deslocado para guarda no Museu Oscar Niemeyer.  

 
Por sua vez, o edifício que abriga a Secretaria de Estado da Cultura 

(SEEC) foi construído para o Gymnasio Paranaense em 1903 e é de 
composição simétrica, “conta com espaço central, de duplo pé-direito, 
coberto por clarabóia, que cumpre o papel de circulação e distribuição, 
abrindo para ele as salas dispostas a sua volta. No andar superior a 
circulação é feita por uma passarela, que sustentada por colunas de ferro se 
desenvolve em volta do vazio dessa área”. Desde 1965 esse edifício abriga 
órgãos administrativos, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura, e 
                                                           
1 Informação disponível no site da coordenação do Patrimônio Cultural da SEEC. 
Provavelmente essa referência não conta com a sala Theodoro de Bona e área de 
serviços do museu. 
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=213 
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posteriormente a Secretaria da Cultura2. Essa função burocrática prima pela 
circulação de pessoas em trabalho e retira potência educativa patrimonial 
do bem, fazendo com que seja salvaguardado; em contrapartida suas 
características arquitetônicas e sua inegável importância histórica se 
mantêm quase que desconhecidas da comunidade. 

 
 A troca das edificações entre os órgãos permitiria que o acervo do 

museu fosse guardado no edifício do Ginásio, inclusive com  melhores 
perspectivas de preservação e manejo, desde que feitas as adequações 
técnicas, assim como a instalação do setor de documentação e pesquisa do 
MAC e biblioteca especializada. A troca das edificações entre os órgãos 
permitiria ainda que o acervo fosse exposto dignamente à comunidade, 
considerando o complemento das 22 salas da Casa Andrade Muricy (CAM) 
como local para a programação das exposições de curta duração. A CAM 
tem seu espaço já adaptado à função expositiva com dois pavimentos de 
amplas salas; “o pavimento térreo mede 412 m2 e o pavimento superior 509 
m2, sendo 300 metros lineares com altura média de 4 metros. As salas de 
exposição são interligadas e dotadas de dispositivos de segurança, com 
circuito fechado de TV área”3. Faltaria adaptação de ateliers da ação 
educativa. 

 
O Museu de Arte Contemporânea uma vez contido no edifício do 

Ginásio Paranaense teria o auditório Brasílio Itiberê da SEEC e o espaço de 
convivência Miguel Bakun (pátio interno da CAM) como possibilidades da 
extensão das linguagens artísticas, atuando com o público de formas 
diversas. A localização em quadra completa − ladeada pela Alameda Dr. 
Muricy, Ébano Pereira, Saldanha Marinho e Cruz Machado, permitiria maior 
fluxo de grupos de visitantes. Ainda poderiam ser projetadas ações 
educativas e culturais do então museu na Praça Santos Dumont: em frente 
à Rua Ébano Pereira. 

 
 A Secretaria da Cultura, por sua vez, como instituição administrativa 

e com número reduzido de servidores (100 ?) e diversos deles em processo 
de breve solicitação de aposentadoria, não teria problema de espaço na 
ocupação do edifício destinado atualmente ao MAC. 

 
 

 
 

                                                           
2 http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=208 
 
3 http://www.cam.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1 
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