
 

 
O museu das possibilidades 

  
Conteúdo e design expositivo do Museu do Amanhã são apresentados pela primeira 

vez, em encontro com o curador Luiz Alberto Oliveira e o arquiteto Santiago Calatrava 
  
Primeiro museu científico a tratar das 
possibilidades de construção do futuro, o 
Museu do Amanhã levará o público a 
refletir sobre impacto de suas ações no 
planeta. Seu conteúdo, concebido com 
base em uma proposta curatorial 
inovadora, é apresentado pela primeira 
vez nesta quarta-feira, dia 2 de maio, no 
Palácio da Cidade – Rio de Janeiro. 
  

  
Além do físico e doutor em cosmologia Luiz Alberto Oliveira, que assina a curadoria, 
participam do encontro o diretor artístico Andres Clerici, que fala sobre o design 
expositivo, e o renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que dá detalhes do 
projeto arquitetônico e suas características sustentáveis. 
  
Estarão presentes também o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário-geral da 
Fundação Roberto Marinho, Hugo Barreto. O Museu do Amanhã é uma iniciativa da 
Prefeitura do Rio de Janeiro e da Fundação Roberto Marinho, com o Banco Santander 
como Patrocinador Master e o apoio do Governo do Estado, por meio de sua 
Secretaria do Ambiente, do Governo Federal, por meio da FINEP, e da Secretaria dos 
Portos. 
  
O Museu do Amanhã será um museu de ciências diferente. Os museus de ciência 
atuam normalmente em duas linhas: uns exploram os vestígios do passado (como os 
de história natural); outros se voltam para evidências e experiências do presente 
(como os de ciência e tecnologia). O Museu do Amanhã propõe uma terceira via, a de 
explorar possibilidades. Por meio de ambientes audiovisuais, instalações interativas e 
jogos, o público será levado a examinar o passado, manipular as várias tendências da 
atualidade e imaginar futuros possíveis para os próximos 50 anos. Assim, o Museu 
conduzirá a uma reflexão sobre os sintomas da nova era geológica do Antropoceno, na 
qual o homem se tornou uma força capaz de alterar o clima, degradar biomas, 
interferir em ecossistemas. 
  
Alguns dos maiores nomes e diversas das mais importantes instituições da ciência 
brasileira estão comprometidos com o Museu do Amanhã. O time de colaboradores 
inclui personalidades como o climatologista Carlos Nobre (INPE); o físico Jorge 
Wagensberg (diretor da CosmoCaixa, de Barcelona); o físico e escritor Michio Kaku (da 
New York University); o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o economista Sergio 
Besserman (PUC-RJ). Participaram também como consultores do projeto o astrônomo 
Alexandre Cherman, do Planetário do Rio; o meteorologista Gilvan Sampaio de Oliveira 



 

e a oceanógrafa Julia Reid, do INPE; o historiador e cientista político José Augusto 
Pádua e o cientista social Bernardo Sorj, da UFRJ; a arquiteta e ambientalista Eliane 
Canedo; o médico e especialista em saúde pública Alexandre Kalache, da Organização 
Mundial de Saúde; a ecologista Maria Alice dos Santos e o psicanalista Benilton 
Bezerra, da UERJ; o biólogo Ricardo Waizbort, da FIOCRUZ; o biofísico Henrique Lins de 
Barros, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF; o biocientista Andrew Hessel, 
da Singularity University, EUA; as geneticistas Mayana Zatz e Eliana M. Beluzzo Dessen, 
da USP; os antropólogos Luiz Fernando Dias Duarte e Bruna Franchetto, do Museu 
Nacional-UFRJ; os neurocientistas Miguel Nicolelis, da Duke University, EUA, e Suzana 
Herculano-Houzel, da UFRJ; o filósofo Paulo Vaz, da ECO-UFRJ; o designer e 
tecnologista Jorge Roberto Lopes dos Santos, do INT; o físico Luiz Pinguelli Rosa e o 
engenheiro Neilton Fidelis, da COPPE-UFRJ; a cientista social Fatima Portilho, da 
UFRRJ; o físico e astrônomo Marcelo Gleiser, do Dartmouth College, EUA; e o filósofo 
Rogério da Costa, da PUC-SP. 
  
São ainda instituições parceiras do Museu do Amanhã, sob diferentes aspectos, o 
Smithsonian Institute e a California Academy of Sciences, dos EUA; o Parc de La 
Villette, da França; o Worldwatch Institute e o World Resources Institute; e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 
  
Para estruturar o conteúdo do Museu, Luiz Alberto Oliveira – que, na fase de 
concepção curatorial, trabalhou em parceria com jornalista e professor de cultura 
brasileira Leonel Kaz – explorou três eixos narrativos. O primeiro é o da polaridade 
entre as Ciências Cósmicas (que lidam com sistemas demasiado grandiosos ou 
diminutos) e as Ciências Terrestres (todas as demais, incluindo a Biologia e as 
Humanidades). O segundo eixo aborda três dimensões da existência terrestre: a 
história das formações da Matéria; os desdobramentos da organização da Vida e a 
emergência do Pensamento. Estes domínios serão explorados segundo quatro grandes 
tendências que, em escala planetária, definirão nosso futuro comum: as mudanças 
climáticas, o aumento da população e da longevidade; a crescente integração 
econômica, social e comunicacional; e a multiplicação e diversificação dos artefatos, 
paralela ao decréscimo dos biomas. O terceiro eixo, enfim, enfatiza o comportamento 
humano e a Ética. Duas grandes diretrizes, a da sustentabilidade e a da convivência, 
deverão nortear o percurso. O designer americano Ralph Appelbaum assina a 
concepção museográfica e o já citado Andres Clerici, a direção artística. 
  
Como uma das âncoras do Projeto Porto Maravilha, o Museu do Amanhã será erguido 
no Píer Mauá, em meio a uma grande área verde. Serão cerca de 30 mil m², com 
jardins, espelhos d’água, ciclovia e área de lazer. O prédio terá 15 mil m² e arquitetura 
sustentável. O projeto arquitetônico, concebido por Calatrava, prevê a utilização de 
recursos naturais do local – como, por exemplo, a água da Baía de Guanabara, que 
será utilizada na climatização do interior do Museu e reutilizada no espelho d´água. No 
telhado da construção, grandes estruturas de aço, que se movimentam como asas, 
servirão de base para placas de captação de energia solar.  Com isso, o Museu do 
Amanhã vai buscar a certificação Leed (Liderança em Energia e Projeto Ambiental), 
concedida pelo Green Building Council (USGBC). 



 

  
A construção do Museu do Amanhã está incluída no conjunto de obras da prefeitura 
realizadas pelo Consórcio Porto Novo, através da maior Parceria Público-Privada (PPP) 
do país. Assim como as demais intervenções do Porto Maravilha, o projeto orçado em 
R$ 215 milhões será custeado pela venda dos CEPACs (Certificados de Potencial 
Adicional de Construção) – sem recursos do tesouro municipal. O Museu conta ainda 
com investimento de R$ 65 milhões do Banco Santander, seu patrocinador. A 
inauguração está prevista para 2014. 
  
PERCURSO CENTRAL: Cosmos, Contexto, Antropoceno e Amanhã 
Dentro da nave central do Museu, o conteúdo estará dividido em quatro grandes 
áreas: o Cosmos, o Contexto, o Antropoceno e o Amanhã. Mas, antes mesmo de entrar 
no prédio, no pátio que se abre para a Praça Mauá, o visitante se depara com frases 
que, compondo um grande mosaico, antecipam as questões principais do Museu: “O 
amanhã não é uma data, não é um lugar. O amanhã é uma construção”. Em seguida, já 
na entrada, vídeos exibem depoimentos de cientistas, artistas e pessoas comuns sobre 
o amanhã e telas mostram inventos que, em suas épocas, abriram caminhos para o 
futuro. 
  

Cosmos 
O cosmos é o início de tudo. É também a 
porta de entrada para a jornada 
proposta pelo Museu do Amanhã. Nesse 
espaço, o público vai vivenciar uma 
experiência sensorial, que parte do vazio, 
passa pelo aparecimento da matéria, do 
espaço e do tempo e chega ao 
surgimento do homem e do pensamento. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto 
Recursos expositivos diversos levam o visitante a explorar os fatores e os fenômenos 
naturais do planeta e a compreender como eles influenciam as mudanças climáticas e 
os ciclos da vida. Logo na entrada da área, a Terra é apresentada da perspectiva de um 
astronauta, reforçando a sensação de que, pela primeira, tomamos consciência de 
nossa casa como um todo. A organização dos ecossistemas, a estruturação do DNA, a 
formação da biodiversidade e o processo evolutivo do cérebro também serão temas 
de instalações e ambientes multimídia. 



 

  
 
 

Antropoceno 
Este momento do percurso será 
dedicado a pensar o hoje, suas 
características e seus sintomas: a 
expansão planetária, o 
crescimento das cidades, o 
aumento do consumo, a 
explosão do conhecimento, a 
transformação dos ambientes 
naturais. Grandes telas vão exibir 
notícias ao vivo (selecionadas de 

canais de TV, sites de observação, etc.) sobre temas concernentes às ações do homem 
sobre o planeta. As instalações e experiências dessa área levam o visitante a tomar 
consciência do papel que desempenha na atualidade. 
 
  

Amanhã 
Na quarta área do percurso central 
do Museu, o Amanhã surge como 
um entrelaçamento de cinco 
tendências: mudanças no clima; 
aumento da população e 
longevidade; integração e 
diversificação crescente de 
pessoas, povos e regiões; 
crescimento do número, variedade 

e capacidade dos artefatos; diminuição da biodiversidade. O ambiente conduzirá a 
uma reflexão sobre a forma como vivemos. Nossas ações são sustentáveis? 
  
Em projeções, instalações e jogos interativos, será possível medir o impacto das 
escolhas do homem sobre o clima, os ecossistemas e as sociedades. No espaço 
intitulado Amanhãs que Queremos, o visitante será levado a imaginar um futuro no 
qual as relações de convívio sejam mais próximas e amigáveis. 
  
GALERIAS LATERAIS: Linha do Tempo e Linha da Forma e Estrutura 
Nas galerias laterais do Museu, estarão expostas uma Linha do Tempo e uma Linha da 
Forma e Estrutura. A primeira conta a história do planeta, do surgimento do universo 
até o aparecimento da linguagem e das diferentes línguas. Na galeria oposta, uma 
Linha da Forma e Estrutura traz detalhes sobre as formas de organização da matéria, 
da vida e do pensamento. 
  
ENCERRAMENTO DO PERCURSO: Convivência e Sustentabilidade 



 

A seção chamada Convivência e Sustentabilidade fecha o percurso do Museu do 
Amanhã. Recursos expositivos farão com que o público visualize as diversas 
experiências vivenciadas e saia do Museu consciente de que faz parte do processo de 
construção do futuro. 
  
VISTA DO BELVEDERE 

 
 
  
Espaço de convergência da nave central com as duas galerias laterais, o belvedere 
coloca o visitante diante de uma panorâmica da Baía de Guanabara, ecossistema 
alterado diretamente pela ação humana. Nas duas rampas da saída, recursos 
midiáticos exibem informações sobre práticas que promovem a saúde ambiental da 
Baía e sobre ações que buscam fazer do Rio um lugar de convívio mais relacional. Por 
fim, nos jardins, áreas florestadas representam os dois mais importantes ecossistemas 
do Rio de Janeiro: a mata atlântica e a restinga. 
  
Além dos espaços que serão ocupados pela mostra permanente, o Museu terá a Sala 
de Exposições Temporárias; o Centro de Referência Profissional do Amanhã, para 
aconselhamento, recrutamento e capacitação de estudantes e profissionais que 
desejam se dedicar à ciência, à tecnologia e à inovação; e o Observatório do Amanhã, 
onde serão exibidos os resultados das últimas pesquisas sobre fenômenos naturais e 
sociais do planeta. Haverá ainda um auditório, uma cafeteria e uma loja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
Mais informações 
 
Assessoria de Imprensa Fundação Roberto Marinho / Approach 
Andressa Camargo: andressa.approach@frm.org.br –   21 3232-8801  / 8862-3188 
Amanda Nunes: amanda.approach@frm.org.br –  21 3232-8862       / 8899-3929 
  
Assessoria de Imprensa Porto Maravilha 
Luciene Braga: 2976-1623 / 8909-1623 
  
Assessoria de Imprensa Concessionária Porto Novo 
Cíntia Magalhães: 2507-8609 / 9199-2505 
  
Assessoria de Imprensa do Prefeito Eduardo Paes 
Rafael Lisbôa: 2976-1045 / 8909-1245 
Sérgio Braga: 2976-2065 / 8909-1227 
Carol Medeiros: 2976-2984 / 8909-1801 
Natalia von Korsch: 2976-1375 / 8909-1849 
Priscylla Almawy: 2976-2984 / 8909-2534   
Leonardo Borges: 2976-1940 / 8498-9445 
Erika Rosental: 2976-3175 / 7640-0819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luciene Braga 
Assessoria de Imprensa Porto Maravilha 
Contatos: 55 21 2976-6640, 2976-6656, 8909-1623 e lubraga@cdurp.com.br 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - 
CDURP 
Rua Gago Coutinho 52, 5º andar, Laranjeiras CEP 22.221-070 Rio de Janeiro-RJ 
Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados 

tel:21%202976-6640
mailto:lubraga@cdurp.com.br
http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/cadastro.html

