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RESUMO 

O Museu Vivo do São Bento é um “Ecomuseu de Percurso” situado na Baixada 

Fluminense, município de Duque de Caxias.  Chamamos de Ecomuseu de Percurso o sítio 

que possui, dentro de uma sequência espacial, diferentes exemplares históricos, que 

narram histórias de diversas épocas, constituindo uma visão abrangente e memorial da 

região.  No caso estudado, encontramos construções de diversas fases da história, desde 

4.000 AP, possuindo um sítio arqueológico com sambaquis, passando por um Complexo 

Beneditino do Séc. XVII e XVIII tombado pelo IPHAN e um Núcleo Colonial instituído por 

Vargas em 1932.O presente trabalho parte do reconhecimento da importância histórica 

desse Patrimônio Público Cultural. Com base nisso, o trabalho sustenta a importância de 

compartilhar essa história com toda a sociedade, ressaltando o direito e a oportunidade 

que todos têm de usufruir desse conhecimento. Nesse sentido, a acessibilidade se reveste 

de relevância, uma vez que é a partir dela que se garantirá o usufruto do Patrimônio a 

todos os cidadãos. Este estudo é parte de uma pesquisa que tem como objetivo 

diagnosticar as condições de acessibilidade no percurso do Museu Vivo do São Bento, 

analisando os aspectos arquitetônicos e urbanos ligados ao patrimônio tombado, 

visando condições físicas e emocionais no entorno dos prédios tombados. A metodologia 

utilizada foi a de levantamento históricos a partir de revisão da literatura, pesquisas 

iconográficas, mapas urbanísticos, levantamento físico e aerofotogramétrico e pesquisas 

em órgãos do patrimônio. Os resultados do trabalho questionam o valor de um Patrimônio 

Cultural acessível a apenas algumas pessoas em detrimento de uma grande parcela da 

população.  As conclusões apontam para a urgência da oferta, a todos os usuários, de 

experiências satisfatórias em termos físicos, emocionais, intelectuais, no que tange ao 

Patrimônio Público Cultural, através das possibilidades urbanas e arquitetônicas 

construídas por uma sociedade. 

Palavras-chave: Acessibilidade, patrimônio, Museu Vivo do São Bento, museu de 

percurso. 

ABSTRACT 

The Living Museum of São Bento is a “Route Ecomuseum” located in Baixada Fluminense, 

municipality of Duque de Caxias. We call the Route Ecomuseum the site that has, within a 

spatial sequence, different historical examples, which tell stories from different times, 

constituting a comprehensive and memorial view of the region. In the case studied, we 

find constructions from various phases of history, from 4,000 BC, having an archaeological 

site with sambaquis, passing by a Benedictine Complex of the 17th and 18th centuries, 

listed by IPHAN and a Colonial Nucleus instituted by Vargas in 1932. The present work 

recognition of the historical importance of this Cultural Public Heritage. Based on this, the 

work supports the importance of sharing this story with the whole society, emphasizing the 

right and opportunity that everyone has to enjoy this knowledge. In this sense, accessibility 

is relevant, since it is from this that the enjoyment of the Heritage to all citizens will be 

guaranteed. This study is part of a research that aims to diagnose the accessibility 

conditions on the path of the Living Museum of São Bento, analyzing the architectural and 

urban aspects related to the fallen heritage, aiming at physical and emotional conditions 

in and around in the overturned buildings. The methodology used was the historical survey 

from literature review, iconographic research, urban maps, physical and 
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aerophotogrammetric survey and research in heritage organs. The results of the work 

question the value of a Cultural Heritage accessible to only a few people to the detriment 

of a large portion of the population. The conclusions point to the urgency of offering, to all 

users, satisfactory experiences in physical, emotional, intellectual terms, regarding the 

Public Cultural Heritage, through the urban and architectural possibilities built by a society. 

Keywords: Accessibility, patrimony, Museu Vivo do São Bento, routh museum. 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de uma das etapas da pesquisa que tem como 

objeto o percurso do Museu Vivo do São Bento com foco na 

acessibilidade do percurso e as edificações que o compõem. Poucos e 

raros são os registros encontrados acerca das construções que compõem 

Museu de Percurso, apenas descrições históricas das origens, mas nenhum 

registro de plantas, sistemas construtivos especificamente utilizados no 

período. Com o material disponibilizado foi o momento de ir in loco e tocar 

o objeto, medir, fotografar e observar os detalhes construtivos, entender os 

processos de perdas e reestruturação, elaborando-se o cadastro e análise 

dos materiais utilizados, obtendo assim um diagnóstico dos sistemas 

construtivos. Após reunir todo material de pesquisa e ter ido a campo 

conhecer as atuais condições do imóvel, pôde-se entender o processo de 

conservação da construção. Buscando refletir sobre alguns conceitos 

indicados por Duarte e Cohen em seus estudos aplicados em 

acessibilidade dos museus. Segundo Duarte e Cohen,” (...)o espaço que 

não é capaz de acolher a todos é um espaço deficiente”, afirmando 

ainda que “(...)algumas ambiências museológicas são deficientes”. Para a 

análise da acessibilidade do percurso, entramos numa segunda fase do 

processo de diagnóstico, o mapeamento do percurso com a 

identificação em mapas, elaborando o faseamento como facilitador para 

a coleta e identificação dos dados. Em seguida, aplicando em campo, as 

metodologias das tabelas de avaliação da acessibilidade e a tabela de 

Rotas1, assim como o levantamento iconográfico. Cabe informar que 

apenas três trechos iniciais do percurso foram pesquisados, tais trechos 

pertencem ao percurso histórico do museu. 

2 UM LUGAR PARA TODOS 

Entender que os espaços, são para uso de todos, fica muito claro no 

âmbito da teoria. Os esforços são muitos para que a condição seja 

atendida, mas na prática isso não ocorre. E como entender essa 

condição? Quando se fala de acessibilidade, muito pensam na 

construção de rampas ou de banheiros adaptados, ou seja, o que vêm à 

mente são espaços físicos modificados para o acesso de cadeirantes. Mas 

os estudos têm se aprofundado e a busca por melhores condições de 

exploração dos ambientes pela sociedade, tem se desenvolvido e assim o 

termo desenho universal surgiu como ferramenta à acessibilidade. 

 
1 As tabelas não serão demonstradas aqui, fazendo parte de uma pesquisa mais ampla.   



 

 

 

Segundo a definição dada pela NBR9050/15, acessibilidade proporciona 

autonomia a todos, em condições de segurança, a todos os espaços 

físicos, equipamentos, informação e tecnologia, seja em ambiente privado 

ou público. 

Para a autora o conceito de acessibilidade é muito mais amplo do que 

este dado pela norma, mas para este diagnóstico, será considerado o 

enfoque a acessibilidade em suas condições físicas. E como o Museu Vivo 

do São Bento é um museu a céu aberto, com a exposição de suas 

construções segundo um percurso, entende ser necessário trazer ao 

conhecimento a importância do termo rota acessível como exposto pela 

normatização. A NBR 9050/15, define rota acessível como um caminho 

sem obstrução, com sinalização e que ligue as edificações ou espaços 

internos e externos, utilizados com autonomia e segurança para todos, 

com ou sem deficiência incluindo diversos elementos urbanos. 

Sendo o Ecomuseu de Percurso do São Bento, um museu em escala de 

bairro, entende-se que a temática acessibilidade será em grande parte no 

contexto urbano. 

2.1 Um lugar ainda desconhecido 

Localizado no estado do Rio de Janeiro, pertencente à Região 

Metropolitana na Baixada Fluminense (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). Distribuído em quatro distritos, o município é cortado de 

norte a sul pela BR-040-Rod. Washington Luiz, de oeste a leste pela BR 116 - 

Rod. Rio Teresópolis. Ligando os Bairro do 1º e 2 º distritos temos a Av. 

Governador Leonel de Moura Brizola, avenida que dá acesso principal ao 

“PERCURSO” do Museu Vivo do São Bento. São 8 km de distância do 

Centro comercial do município de Duque de Caxias até o Bairro São Bento 

onde se situa o museu. O bairro, é cortado pela Rodovia BR 040 e pela 

linha férrea, apesar de ser desprovido de estação ferroviária. 

Figura 1: Localização de Duque de Caxias e Bairro São Bento 

 

 
Fonte: Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro com produção da autora/2019 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 

BAIRRO SÃO BENTO 



 

 

 

3 O PECURSO E AS EDIFICAÇÕES 

Este novo modelo de museu, traz sua exposição histórica, através de um 

espaço urbano entorno do bem tombado, com função de via de 

comunicação, mas que acima de tudo compõem o patrimônio e dele fez 

parte em sua composição histórica, favorecendo a sua criação. 

Reconhecido pelo ICOMOS, através da Carta dos Itinerários Culturais em 

2008 no Canadá, “esta nova categoria patrimonial” (ICOMOS, 04 de 

outubro de 2008), explicada neste caso em sua utilização histórica, tendo 

favorecido a ligação entre os bens patrimoniais, mas acima de tudo, que 

neste percurso encontramos a própria história.  

Em 03 de novembro de 2008, através da Lei 2224/08 o município de Duque 

de Caxias instituiu a criação do Ecomuseu de Percurso, com a 

denominação de Museu Vivo do São Bento e efetiva o tombamento dos 

lugares de memória. O percurso do Museu, será apresentado segundo o 

percurso histórico, trazendo ao conhecimento, com mais detalhes o 

patrimônio do lugar. A exposição segue uma posição geográfica e não 

cronológica, tendo em vista a facilitação de acesso ao mesmo. Iremos 

apresentar cada edificação, sua importância no contexto do percurso, 

para entendermos a acessibilidade de forma completa. O percurso do 

museu, tem aproximadamente 3,0km e tem início no encontro entre a Av. 

Gov. Leonel de Moura Brizola com a rua Benjamin da Rocha Junior. O 

artigo se concentrará no diagnóstico das fases iniciais do percurso 

histórico, identificados através das tabelas de rotas (DUARTE et al. 2013) 

segundo a localização geográfica de cada patrimônio. A Figura 2 nos 

mostra o percurso completo, mas a análise discorrerá sobre os trechos 

identificados numericamente como Trecho 1, Trecho 2 e Trecho 3 e por 

cor, identificados no mapa pelas cores vermelha, Roxa e Lilás. As 

edificações estão identificadas pelas setas vermelhas e a numeração no 

mapa de 1 a 7.  

Figura 2- O Museu de Percurso 



 

 

 

 

Fonte: Produção da autora sobre base do Google(2019) 

3.1 Trecho 1 

O Trecho 1 do percurso identificado no mapa pela cor vermelha (  

Figura 3), se inicia na esquina da Av. Gov. Leonel de Moura Brizola com a 

Rua Benjamin da Rocha Junior, entra por 100m na FEUDUC e retorna pela 

mesma via por 400m até a esquina com a rua da Defesa, onde se finaliza 

o Trecho 1.  

Figura 3- Trecho 1 do Percurso 

 

Fonte: Acervo da autora sobre base do Google(2019) 

Neste trecho, encontramos a primeira edificação símbolo da Era Vargas 

na região, a Casa do Administrador(Figura 4), casa sede do Núcleo 

Colonial do São Bento, abrigava a família do administrador do núcleo. 

Criado em 1932 com o objetivo de abrigar as famílias que trabalhavam 

com a produção agrícola que abastecia a capital do Rio de Janeiro. A 

Fig. 5  

Fig. 6  

Fig. 7 e 8  



 

 

 

casa é datada de 1950, e sua arquitetura é simples e consta de pequenos 

detalhes decorativos. Embasada em pedra e feita em tijolos cerâmicos 

maciço. A casa está acima do nível do jardim e seu acesso se faz através 

de sua varanda. 

Figura 4-Edificação nº 1(Casa do Administrador) 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

Ao iniciar o trecho 1 já identificamos as primeiras barreiras. Existe um 

semáforo sem sinalização sonora e visual ao pedestre, assim como a 

inexistência de faixa de travessia e o obstáculo do meio fio. As calçadas 

são largas, mas com muitos desníveis, falta de conservação e calçamento 

adequado (Figura 5). Seguindo em direção a casa do administrador, que 

se situa ao lado direito da esquina nos deparamos comum grande portão 

particular que precisa ser aberto e que em grande parte do tempo não 

possui controle. O caminho é composto de piso em pedriscos e piso em 

placas de granito com 40x40cm irregulares (Figura 4). Este caminho não 

possui sinalização alguma, sem limitadores e muito escorregadio. Ao 

chegar à casa do administrador encontramos o acesso feito por escada 

sem corrimão, impedindo o acesso de cadeirantes e pessoas com 

dificuldade de locomoção. Não existe sinalização tátil, durante todo o 

percurso do trecho 1. Ao fim do trecho identificamos uma travessia (Figura 

7) executada em pedras, com identificação em fotos datada de pelo 

menos 1922. Esta travessia passa pelo canal do Patronato (Figura 7), que 

corta a Rua Benjamin da Rocha Junior. Esta travessia não possui calçada 

para pedestre, sendo necessário a disputa com os veículos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5- Vista do Trecho 1                      Figura 6- Trecho 1 (Calçadas) 

        

Fonte: Acervo da autora (2019) 

Figura 7- Travessia Patronato                Figura 8- Travessia Patronato 

        

Fonte: Acervo da autora (2019) 

3.2 Trecho 2 

O trecho 2, é identificado no mapa pela cor roxa e ele se origina no 

cruzamento da Rua Benjamin da Rocha Junior com a rua da Defesa pela 

extensão de aproximadamente 300m, até o cruzamento com a rua 

Amélia Vieira Nascimento. Neste trecho encontram-se as edificações de 

nº 2 (Complexo Beneditino- Casarão e Capela de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens de Preto); nº3(Tulhas) e nº 4 (Renascer/ Antigo Posto 

Médico), a aproximadamente 560 m de distância da casa do 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 9- Trecho 2 do Percurso 

 

Fonte: Acervo da autora sobre base do Google(2019) 

No trecho 2 encontramos o Complexo Beneditino (Figura 10),a Capela de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Cor, foi construída por Frei 

Mauro das Chagas em 1645 e 1648, , com características arquitetônicas 

do estilo barroco pouco rebuscado, seus espaços são simples e de 

proporções pequenas, sendo distribuída apenas entre a nave, o altar e a 

sacristia. Posteriormente, entre 1660 e 1663, pelo arquiteto Frei Manoel do 

Rosário foi construída a casa de vivenda do Engenho de Iguassú. E entre 

1754 e 1757, Frei Manoel do Espírito Santo decidiu construir uma nova Casa 

Grande, desta vez em forma de mosteiro com pátio e claustro com 

características arquitetônicas de casa rural. Acredita-se que os claustros 

franciscanos e as casas portuguesas tenham sido a inspiração para a 

construção beneditina, um convento que abrigava padres em descanso 

ou afastados do sacerdócio que logo se tornou sede da grande Fazenda 

de São Bento, onde se produzia farinha de mandioca e tijolos, ladrilhos e 

telhas. As Tulhas, edificação nº 3 (Figura 11), dois grandes galpões situados 

a aproximadamente 500m das margens do Rio Iguaçu e a 100m do 

Complexo Beneditino serviam de local para armazenamento da Fazenda 

do São Bento, que possuía uma localização estratégica devido à 

proximidade com o rio Iguaçu. Com uma produção em grande escala de 

açúcar, arroz, mandioca, carvão, tijolos e telhas cerâmica, sua produção 

servia para sua subsistência, assim como para o abastecimento da 

colônia, acredita-se ainda, que as Tulhas tenham sido utilizada como 

senzala para os escravos. Posteriormente em 1932 no Governo de Getúlio 

Vargas quando foi criado o Núcleo Colônia São Bento, a fazenda 

permaneceu abastecendo a capital e armazenava toda sua produção e 

equipamentos nas Tulhas.  

Fig. 13  

Fig. 16  

Fig. 14  

Fig. 15  



 

 

 

Figura 10- Edificação nº 2                 Figura 11-Edificação nº 3 (Tulhas) 

      

Fonte: Acervo da autora (2019) 

Figura 12-Edificação nº 4 (Renascer) 

 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Ainda em frente ao Complexo Beneditino e pertencendo ao trecho 2 do 

mapa, encontramos o Antigo Renascer (Figura 12), como é conhecida a 

construção que serviu de Tulha da Fazenda do Iguaçu no período 

colonial. Quando do Núcleo Colonial São Bento, foi transformado em 

Farmácia e Posto Médico e por último nos anos 70 serviu de abrigo para 

meninos. 

O percurso a pé se faz por uma via asfaltada e com calçadas, onde pelo 

seu lado esquerdo possuem maior largura, variando entre 3,0m e 

chegando a quase 13,0m de largura, em frente a Capela e pelo seu lado 

direito sua maior largura é a de 3,0m e em alguns pontos são quase 

inexistente. Estas calçadas são desniveladas e sem nenhum tratamento, 

hora construídas em concreto, hora em piso intertravado em alguns 

trechos sem revestimento em outros com canteiros ajardinados e ainda 

outros com muita vegetação e amontoados de entulho e lixo com meio 

fio em granito e em alguns trechos em concreto, uns nivelados com o 

asfalto, outros com aproximadamente 10 cm de diferença de nível. Em 

frente ao Complexo Beneditino encontramos uma calçada de 



 

 

 

aproximadamente 13 m de largura onde se localiza o Renascer e o acesso 

as Tulhas, essa calçada forma um grande largo, em terra batida, sem 

acabamento em ambos os lados(Figura 134 e Figura 15). Neste trecho 

encontramos ainda árvores de grande porte, caules grandes e raízes 

aparentes. Devido à falta de calçamento e irregularidades no nível, 

existem muitas poças de água. O Complexo Beneditino situa-se ao nível 

da rua com pouquíssimos desníveis ou quase inexistentes, seu calçamento 

se faz em trechos de concreto e outros em terra batida. O átrio em frente 

as tulhas, assim como dentro delas permanece em terra batida, com 

soleiras em tijolo maciço, ao nível da rua (Figura 156). O Renascer foi 

implantado em cota mais elevada, formando assim uma espécie de 

porão onde estão os depósitos. Com seu embasamento em pedra com 

altura entorno de 1,40m, o acesso é feito por escada, completamente 

desconfigurada pelos materiais implantados no decorrer dos períodos, 

atualmente revestido em quadros de ardósia, sem corrimão ou guarda-

corpo. Em todo o trecho não foi encontrado nenhum tipo de piso 

direcional, sinalização sonora ou visual, rampas e pisos nivelados. 

Figura 13-Largo das Amendoeiras        Figura 14- Calçada do Renascer 

                    

Fonte: Acervo da autora (2018) 

Figura 15-Calçada do Complexo            Figura 16- Pátio das Tulhas 

                                     

Fonte: Acervo da autora (2018) 

3.3 Trecho 3 

O Trecho 3 tem início no prolongamento da Ria Benjamin da Rocha Junior, 

onde passa a se chamar, Rua José Pinto e faz esquina com a Rua Amélia 

Vieira Nascimento, onde se localiza a Sede do Museu Vivo do São Bento, 

antigo armazém e posteriormente escola Nísia Vilela(Figura 18), até a 



 

 

 

bifurcação com a Rua Wilson de Barros, onde podemos observar o último 

exemplar original das casas dos Colonos(Figura 189), seguindo pela Rua 

João Fabiano de Castro até a esquina com a Rua Francisco de Melo onde 

hoje temos o Sítio Arqueológico Sambaqui(Figura 245).  

 Figura 17- Trecho 3 do Percurso 

 

Fonte: Acervo da autora sobre base do Google(2019) 

No trecho 3, construção nº 5, atualmente abriga a Sede do Museu Vivo do 

São Bento, sede administrativa do Centro de Referência Patrimonial e 

Histórico de Duque de Caxias – CRPH-DC, o Centro de Memória da 

Educação de Duque de Caxias – CEPEMHEd e o Arquivo Público Municipal 

de Duque de Caxias, era nesta construção que se comercializavam os 

suprimentos, que complementavam a subsistência do Núcleo Colonial. 

Posteriormente com a necessidade de se dar melhor formação aos 

colonos e filho dos colonos, o espaço foi adaptado para uma escola. 

Construção com características simples, esta construção ainda resiste e 

mantem algumas características mais originais. Sua fachada frontal possui 

ainda o varandão original que se projeta a frente da construção, assim 

como seu telhado independente. O acesso se faz por uma rampa, fora 

das normas e em piso cimentado e corrimão, adaptação feita 

recentemente. A construção nº 6 é a casa do Colono, em processo de 

desapropriação, esta construção é simples e é parte de um conjunto de 

70 casas, construídas para a brigar os colonos e suas famílias. Quando da 

implantação do Núcleo Colonial, estes colonos imigrantes, portugueses, 

italianos, japoneses de baixa renda que vinham em busca de melhores 

oportunidades de vida e trabalhavam na plantação dos alimentos de 

subsistência e produção de abastecimento da sede do governo. A última 

parada do percurso histórico é a edificação identificada pelo nº 7. Este é 

um Sitio Arqueológico de Sambaquis, datado de 4.000A.P.  

Fig. 20  
Fig. 21 

Fig. 22  

Fig. 24 e 25  



 

 

 

Figura 18-Edificação nº 5                         Figura 19-Edificação nº 6 

                  

Fonte: Acervo da autora (2019)                                 Fonte: Site raizes do amapá2 

Neste trecho as calçadas possuem as mesmas caraterísticas do trecho 

anterior, irregularidade de larguras, calçamentos e níveis, além de 

alinhamento de muros implantados de forma irregular, postes e árvores 

como obstáculos da passagem, travessias sem sinalização. Caminhando 

por aproximadamente 1.000m pela rua Wilson Barroso e rua João Fabiano 

de Castro, em direção ao Sambaqui do São Bento, podemos observar 

modificação dos ambientes inclusive nos aspectos construtivos. Os 

primeiros 500,0 m as características de ambiência, sistema construtivos e 

aspectos urbanos são idênticos ao trecho inicial do percurso. Os últimos 

500,0m são caracterizados por construções irregulares, em tijolos 

aparentes e alinhamentos irregulares, o que proporcionam um aspecto 

completamente irregular no percurso, com passeios quase inexistentes ou 

quando existentes, em níveis irregulares e com obstáculos, tais como 

amontoados de terra, ervas daninhas, sem nenhum tipo de calçamento, 

inclusive nas caixas de rolamento.  

Figura 20-Calçada lateral da Sede   Figura 21- Calçada Casa do Colono 

         

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 
2 Quando foi feito o diagnóstico no percurso, não foi permitido o acesso, tendo em vista a desapropriação em 

andamento. 



 

 

 

Figura 22-Calçada R. Wilson Barroso          Figura 23- Edificação nº 7 

                                          

Fonte: Acervo da autora (2019) 

Figura 24-Calçada Sambaqui                Figura 25- Escadaria do Sambaqui 

                                  

Fonte: Acervo da autora (2019) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta exposição, busca aprofundamento e conhecimento como parte 

para integração em uma pesquisa mais ampla e esclarecedora, tendo 

como objetivo a formulação de dados e referências nas áreas de 

arquitetura e patrimônio dessa região, para um percurso acessível. Este é 

um diagnóstico para a elaboração de um projeto de reconhecimento da 

história. A partir desta pesquisa está sendo possível fazer o levantamento 

de alguns remanescentes do patrimônio histórico e arquitetônico destes 

exemplares resistentes na Baixada Fluminense, dando início a um 

inventário pertencentes a história da arquitetura desta região. Além de se 

poder estudar os fundamentos de acessibilidade, num lugar de memória. 

Aqui poderemos construir uma noção ampla de acessibilidade emocional, 

física e social. O acesso ao patrimônio é direito de todos, mas é 

inicialmente respeito ao ser humano e sua história.  
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