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RESUMO

O plano de trabalho intitulado “Projeto de design de ambientes para o Museu das histórias de Belo Horizonte” vinculado ao projeto “Cemitério do Bonfim: arte, história e educação

patrimonial”, tem como objetivo a execução de um planejamento de design de ambientes para o prédio do antigo necrotério localizado no Cemitério do Bonfim. Fundado em 1897

juntamente com a capital mineira o cemitério abriga um imenso acervo histórico-cultural da cidade e de Minas Gerais. O prédio teve sua última restauração em 1992 e já foi

utilizado como capela mas está há anos sem uso. Como patrimônio público tombado pela IEPHA, Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, o edifício está definhando

por falta de cuidados. O projeto dará nova vida ao prédio e ao cemitério, que contará com mais um local para a visitação, facilitando o trabalho de visitas guiadas e contribuindo

para o conhecimento cultural da população e dos turistas. Através de intensa pesquisa sobre o prédio e sua história, entrevistas com funcionários e visitantes do local, estudamos

maneiras de projetar um museu que agrade a todos e que possa abrigar o maior número de informações que possam ser interessantes para auxiliar o funcionamento das visitas

ao cemitério. Após a arrecadação de informações e levantamento métrico do edifício, está sendo seguida a metodologia de trabalho aprendida no curso de design de ambientes

para a execução do projeto com pesquisa de campo, conceituação e algumas experimentações para chegar ao resultado que aproveite melhor o espaço respeitando as regras de

tombamento e tornando o ambiente um agradável museu.
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