
 

22 de outubro de 2021 

 

Nota à imprensa 

Sobre a Portaria do Iphan submetida à consulta pública 

 

A Direção do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ), localizado no município de Embu 

das Artes e pertencente ao complexo histórico, cultural e religioso do Pateo do Collegio, vem a 

público esclarecer seu posicionamento diante de uma série de notícias e boatos que surgiram 

ao longo das últimas semanas no âmbito da consulta pública à portaria do Iphan que diz respeito 

ao centro histórico de Embu das Artes, SP. 

O atual Museu de Arte Sacra dos Jesuítas é uma instituição museológica que funciona 

nas dependências da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e residência anexa, pertencentes à 

Companhia de Jesus. É um patrimônio histórico datado do século XVIII e tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1939, sendo o primeiro patrimônio 

histórico tombado do Estado de São Paulo. 

O tombamento deste patrimônio não vem sendo alvo de questionamentos, nem 

tampouco está sob ameaça, como sugerem algumas notícias. A Portaria do Iphan submetida à 

consulta pública - iniciada no dia 15 de setembro e encerrada no dia 15 de outubro – diz respeito 

ao entorno do bem tombado, conhecido como centro histórico do município que, atualmente, 

não é tombado, quer em nível Federal, quer Estadual ou Municipal, mas está submetido à 

diretrizes de conservação e de intervenção por seu valor histórico em si e enquanto ambiência 

do bem tombado. 

Compreendemos ser de crucial importância o reconhecimento do valor histórico e 

cultural do entorno do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, cujo desenho urbano e casario 

preservam, ainda hoje, suas características fundamentais. Nesse sentido, rechaçamos 

quaisquer movimentos que sejam contrários à preservação do centro histórico de Embu das 

Artes e do movimento artístico e cultural presente no município, cujo valor imensurável e já 

tradicional ajudam a caracterizar o município enquanto polo artístico e turístico, já amplamente 

reconhecido. 

 



 

 

 

O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, desde 2004 (quando reaberto ao público), tem 

trabalhado incansavelmente para a preservação e promoção do patrimônio histórico com 

diversas ações de conservação, de pesquisa e de educação patrimonial. Compreendemos que o 

bem tombado em questão configura, conjuntamente ao centro histórico de Embu das Artes, um 

patrimônio que deve ser protegido contra quaisquer interesses senão os de preservação e que 

por sua preciosidade e raridade, é de grande relevância não somente para o município ou para 

o país, mas é um patrimônio que pertence à toda a humanidade. 
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