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Apresentação

Este Guia de Museus foi criado e idealizado pelas voluntárias do Grupo Mulheres do
Brasil de Berlim com o objetivo de compartilhar alguns dos mais visitados museus de
Berlim e também para trazer essa experiência cultural para todas.

Atualmente Berlim conta com mais de 175 museus, sendo um verdadeiro paraíso para
quem gosta de cultura, lazer, história e arte. Mesmo depois de tantas mudanças que
transformaram completamente a cidade, Berlim ainda está mergulhada em história, com
grande amor pelo antigo e pelo estético. É um lugar que não tem medo de encarar seu
passado para lançar luz no seu futuro.

Em uma iniciativa do Estado de Berlim em cooperação com o Comissário do Governo
Federal para a Cultura e os Meios de Comunicação e a Associação Nacional dos Museus
de Berlim, desde o mês de julho de 2021 a entrada nos museus é gratuita no primeiro
domingo de cada mês para os museus participantes, evento chamado de
"Museumssonntag". Com essa iniciativa, os museus da capital alemã querem oferecer
diversas ofertas culturais para os moradores e visitantes da cidade. Veja o site oficial:
www.museumssonntag.berlin

Com temas para todos os gostos, os museus transitam pelo passado, presente e futuro.
Há uma lista extensa para usufruir toda a bagagem cultural que a capital alemã oferece.
Quais museus você gostaria de conhecer? Venha conosco em um tour pela Ilha dos
Museus e muito mais!
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1. Ilha dos Museus (Museumsinsel)

A Ilha dos Museus recebeu
esse nome por ser instalada
em uma ilha do rio Spree, que
abriga cinco museus
renomados mundialmente. A
UNESCO declarou a Ilha dos
Museus em Berlim como 
Patrimônio da Humanidade em
1999, que abriga um acervo
artístico que vai da
proto-história até o início do
século 20.

Os cinco museus são: Museu
Antigo (Altes Museum), Museu
Novo (Neues Museum), Antiga
Galeria Nacional (Alte Nationalgalerie), Museu Bode (Bode Museum) e Museu Pergamon
(Pergamonmuseum).

1.1 Museu Pergamon (Pergamonmuseum) ⇲

1.1.1 Informações

O museu foi projetado por
Alfred Messel e sua
construção durou 20 anos,
de 1910 a 1930. Nele
encontram-se coleções de
Antiguidades Clássicas,
como a Coleção do Antigo
Oriente Médio e das Artes
Islâmicas, sendo um
grande diferencial por
conter grandes peças
remontadas de cidades que não existem mais.

O local abrigava importantes achados de escavações de diferentes museus de Berlim,
como os painéis de frisos do Altar de Pergamon, recuperados em escavações que
duraram de 1878 a 1886.

No entanto, suas fundações inadequadas resultaram em instabilidade estrutural do
edifício e precisou ser demolido. Um novo e maior Museu Pergamon foi construído como
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um complexo de três asas que hoje abriga três das coleções do Staatliche Museen zu
Berlin: a Coleção de Antiguidades Clássicas, o Museu do Antigo Oriente Próximo e o
Museu de Arte Islâmica.

As impressionantes reconstruções de enormes estruturas arqueológicas como o Altar de
Pergamon, o Portão do Mercado de Mileto, o Portão Ishtar, a Via Processional da
Babilônia e a Fachada Mshatta tornaram o museu famoso em todo o mundo e o mais
visitado Staatliche Museen.

1.1.2 Acessibilidade

1.1.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, polonês, turco, japonês, grego,
russo e chinês.

1.1.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira: fechado
● Terça a domingo: das 10:00 às 18:00

Atenção: Durante a reforma, o salão com o Altar Pergamon permanecerá fechado até
2023. A ala norte e o Salão Helenístico são afetados pelo fechamento. A ala sul do Museu
Pergamon com o Portão de Ishtar, o Caminho da Procissão e o Portão do Mercado de
Mileto, bem como o Museu de Arte Islâmica, permanecerão abertos.

1.1.5 Localização

☞ Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin
Besuchereingang über James-Simon-Galerie ou Bodestraße.

＠ Adresse Pergamonmuseum

1.1.6 Contato

☎ +49 (30) 266 42 42 42
＠ Kontakt
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1.1.7 Preços

● Taxa de entrada: € 12,00
● Preço reduzido: € 6,00
● Bilhete anual a partir de € 25,00

Comprar tickets: Tickets Pergamonmuseum
Comprar tickets: Tickets Pergamonmuseum - Das Panorama

1.2 Museu Novo (Neues Museum) ⇲

1.2.1 Informações

O segundo grande edifício na
Ilha dos Museus foi projetado
por Friedrich August Stüler e
construído entre 1843 a 1855.
Ele foi o ponto de virada
crucial no desenvolvimento de
toda a ilha no rio Spree como
um 'santuário da arte e da
ciência'.

Seu prédio sofreu graves danos durante a Segunda Guerra Mundial e passou as décadas
seguintes como uma ruína no coração da cidade, deixado como um local de grande
marco do bombardeio.

Cuidadosos trabalhos de restauração foram iniciados em 2003 e suas marcas da Guerra
não foram remendadas, mas sim incorporadas na restauração do edifício tombado. Desta
forma, criou-se um edifício histórico restaurado e ao mesmo tempo um museu moderno.

Em seu interior combina exposições geográficas e temáticas agrupadas em três coleções
separadas no Staatliche Museen zu Berlin: a coleção de arte egípcia do Museu Egípcio, a
Coleção de Papiros e uma das esculturas mais bonitas do mundo: Nefertiti, o busto mais
visitado do Ägyptisches Museum und Papyrussammlung; de objetos pré-históricos do
Museu de Pré-história e História Antiga (Museum für Vor- und Frühgeschichte); e de
antiguidades clássicas da Coleção de Antiguidades Clássicas (Antikensammlung). 

1.2.2 Acessibilidade
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1.2.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol.
Guia de áudio e linguagem fácil para o Museu Egípcio e a Coleção de Papiros.

1.2.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira: fechado
● Terça a domingo: das 10:00 às 18:00

1.2.5 Localização

☞ Bodestraße 1, 10178 Berlin

＠ Adresse Neues Museum

1.2.6 Contato

☎ +49 (30) 266 42 42 42
＠ Kontakt

1.2.7 Preços

● Taxa de entrada: € 12,00
● Preço reduzido: € 6,00
● Crianças e jovens de até 18 anos têm entrada gratuita
● Bilhete anual a partir de € 25,00

Comprar tickets: Tickets Neues Museum

1.3 Museu Antigo (Altes Museum) ⇲

1.3.1 Informações

Como o primeiro edifício de exposições na Ilha dos Museus, o Museu Antigo foi
construído de 1823 a 1830 com base nos desenhos de Karl Friedrich Schinkel e é um dos
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edifícios mais importantes do
classicismo. Com uma forma
externa claramente
estruturada e uma estrutura
interna precisa baseada na
antiguidade grega, Schinkel
correspondeu à ideia de
Humboldt de abrir o museu
ao público como uma
instituição educacional.

A ordem monumental das 18 colunas jônicas caneladas, o amplo vestíbulo, a rotunda -
uma referência explícita ao panteão romano - e finalmente a escada externa são
elementos arquitetônicos que antes eram reservados para mansões.

Criado originalmente para todas as coleções de arte de Berlim, o Museu Antigo abriga
a coleção de antiguidades desde 1904. Entre 1943 e 1945, o prédio pegou fogo e foi
gravemente danificado. A reconstrução durou até 1966.

1.3.2 Acessibilidade

1.3.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão e inglês.

1.3.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira: fechado
● Terça a domingo: das 10:00 às 18:00

1.3.5 Localização

☞ Am Lustgarten, 10178 Berlin
＠ Adresse Altes Museum

1.3.6 Contato
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☎ +49 (30) 266 42 42 42
＠ Kontakt

1.3.7 Preços

● Taxa de entrada: € 10,00
● Preço reduzido: € 5,00
● Crianças e jovens de até 18 anos têm entrada gratuita
● Bilhete anual a partir de € 25,00

Comprar tickets: Tickets Altes Museum

1.4 Antiga Galeria Nacional (Alte Nationalgalerie) ⇲

1.4.1 Informações

A ideia de estabelecer um
centro cultural e educacional
em frente ao Palácio de
Berlim remonta à época de
Friedrich Wilhelm IV, que
sonhava em criar um
"santuário para a arte e a
ciência" no local. Sua
arquitetura é semelhante a
um templo erguido sobre um
pedestal decorado com
temas da antiguidade.

O prédio sofreu ataques diretos durante o bombardeio aéreo da Segunda Guerra Mundial,
resultando em grandes danos, principalmente depois de 1944. A coleção em si foi
gradualmente evacuada com o início da Guerra. Entre outros lugares, foi armazenado nas
torres antiaéreas de Berlim perto do zoológico e em Friedrichshain, bem como nos
depósitos de sal e potássio em Merkers e Grasleben.

Durante a divisão da Alemanha, as pinturas do século 19, que sobreviveram à guerra nas
zonas ocidentais, foram alojadas em 1968 na Neue Nationalgalerie e na Galeria do
Romantismo de Schloss Charlottenburg em 1986 e com a queda do muro de Berlim, as
coleções foram reunidas na Antiga Galeria Nacional.

Como uma continuação temporal deste departamento está a Neue Nationalgalerie no
Kulturforum, perto da Potsdamer Platz.
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A Antiga Galeria Nacional é a casa original da Nationalgalerie, cujas coleções hoje estão
divididas entre a Neue Nationalgalerie, a Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart -
Berlin, a Friedrichswerdersche Kirche, o Museum Berggruen e a Sammlung
Scharf-Gerstenberg.

1.4.2 Acessibilidade

1.4.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol.

1.4.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira: fechado
● Terça a domingo: das 10:00 às 18:00

1.4.5 Localização

☞ Bodestraße 1, 10178 Berlin

＠ Adresse Alte Nationalgalerie

1.4.6 Contato
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☎ +49 (30) 266 42 42 42
＠ Kontakt

1.4.7 Preços

● Taxa de entrada: € 8,00
● Preço Reduzido: € 3,00
● Entrada gratuita para crianças e jovens até aos 18 anos
● Bilhete anual a partir de € 25,00

Comprar tickets: Tickets Alte Nationalgalerie
Comprar tickets: Tickets Neue Nationalgalerie

1.5 Museu Bode (Bode Museum) ⇲

1.5.1 Informações

O Museu Bode foi construído
entre 1897 a 1904 e seu nome
tem origem ao nome do seu
curador Wilhelm Von Bode,
responsável pelas reformas entre
1948 e 1986. Era seu desejo
combinar pinturas, esculturas e
artesanato de um determinado
período em uma única e unificada
exposição.

Durante a Segunda Guerra
Mundial o museu sofreu enormes
danos e sua reconstrução se deu a partir da década de 50 e foi concluída em 2006. Em
seu interior consta um grande acervo de obras e esculturas da Arte Bizantina, Galeria dos
Mestres Antigos e uma das maiores coleções de moedas da Europa.

1.5.2 Acessibilidade

1.5.3 Guias de áudio
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Disponíveis em alemão e inglês.

1.5.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira: fechado
● Terça a domingo: das 10:00 às 18:00

1.5.5 Localização

☞ Am Kupfergraben, 10178 Berlin
＠ Adresse Bode Museum

1.5.6 Contato

☎ +49 (30) 266 42 42 42
＠ Kontakt

1.5.7 Preços

● Taxa de entrada: € 10,00
● Preço Reduzido: € 5,00
● Bilhete anual a partir de € 25,00

Comprar tickets: Tickets Bode Museum

2 Museus de Berlim com Foco na História

2.1 Museu Histórico Alemão (Deutsches Historisches Museum) ⇲

2.1.1 Informações

O Museu Histórico Alemão foi fundado pela então República Federal da Alemanha e pelo
Land Berlin em 1987 por ocasião da celebração do 750º aniversário de Berlim.

Como o nome já explica, esse museu retrata mais de 2 mil anos de história da Alemanha
e de seu povo. Constituído por dois prédios arquitetonicamente notáveis: o Zeughaus,
edifício barroco mais importante de Berlim e o mais antigo, e o novo edifício erguido por
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Ieoh Ming Pei, que pode ser
acessado passando pelo pátio
interno.

No prédio Zeughaus,
encontramos o Museu Histórico
Alemão com a exposição
permanente “A História alemã
através de imagens e
testemunhos”. A exposição
conta com 2 mil anos de
história alemã, desde o seu
início até os tempos modernos,
contendo mais de 8 mil objetos
que apresentam a história da
Alemanha enquadrada no contexto internacional.

No edifício Pei do Museu Histórico Alemão ocorrem as exibições temporárias que
complementam a exposição permanente.

2.1.2 Acessibilidade

2.1.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, polonês, turco.
Guias de áudio para crianças disponíveis em alemão e inglês.
*Apenas na exposição permanente encontra-se o guia em francês, italiano, espanhol,
polonês, russo, chinês, turco. 

2.1.4 Horário de funcionamento

Edifício Pei:
● Sexta a quarta-feira: das 10:00 às 18:00
● Quinta-feira: das 10:00 às 20:00

Zeughaus:
Provavelmente até final de 2025 estará fechado.
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2.1.5 Localização

☞ Unter den Linden 2, 10117 Berlin

＠ Adresse Deutsches Historisches Museum

2.1.6 Contato

☎ +49 (30) 203 04-0
＠ Kontakt

2.1.7 Preços

● Taxa de entrada: € 8,00
● Preço reduzido: € 4,00
● Entrada gratuita para menores de 18 anos

Comprar tickets: Tickets Deutsches Historisches Museum

2.2 Memorial do Muro de Berlim (Gedenkstätte Berliner Mauer) ⇲

2.2.1 Informações

O Memorial do Muro de Berlim
está localizado onde o Muro de
Berlim funcionou de 1961 a 1989
e estende-se por 1,4 km ao longo
da antiga faixa de fronteira.

No local encontramos a última
peça do Muro de Berlim, que foi
preservada em sua profundidade
e dá uma impressão da
construção das fortificações de
fronteira no final da década de
1980. Na plataforma de
observação, podemos ver a pista da morte e a torre de vigia.

Ao andar pela exposição ao ar livre, nos deparamos como funcionavam as paredes e o
sistema de fronteira, com peças feitas de aço enferrujado que traçam o curso da parede
frontal e a rota que marcam as casas de fronteira demolidas e os túneis de fuga. Também
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encontramos a “Janela da Memória”, que homenageia as pessoas que morreram no Muro
de Berlim.

2.2.2 Acessibilidade

2.2.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão e inglês.

2.2.4 Horário de funcionamento

A exposição na área do memorial está acessível diariamente das 8:00 às 22:00.
O centro de documentação e a plataforma de observação do Memorial do Muro de Berlim:

● Segunda a quarta-feira: fechado
● Quinta-feira a domingo: das 11:00 às 17:00

2.2.5 Localização

☞ Bernauer Straße 111/119, 13355 Berlin

2.2.6 Contato

☎ +49 (30) 213085213
＠ Kontakt

2.2.7 Preços

Entrada gratuita.

2.3 Topografia do Terror (Topographie des Terrors) ⇲

2.3.1 Informações
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No terreno da Topografia do Terror
entre 1933 a 1945 encontravam-se
as sedes do terror
nacional-socialista: a Polícia
Secreta do Estado - Gestapo (com
prisão própria), a direção da SS, os
serviços de segurança da SS (SD)
e do Escritório Central de
Segurança do Reich
(Reichssicherheitshauptamt).

Neste local foram realizadas
perseguições e também extermínio
dos oponentes políticos do
nazismo. No seu exterior
organizaram-se o genocídio de judeus europeus e dos Sinti e Roma.

A exposição no Centro de Documentação, inaugurada em 2010, nos mostra a
documentação da história do local, as instituições terroristas localizadas nas imediações
do distrito governamental nazista e os crimes que cometeram em toda a Europa.

2.3.2 Acessibilidade

2.3.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, polonês, turco, dinamarquês,
holandês, árabe, português, russo, hebraico, linguagem de sinais alemã, linguagem fácil
(alemão), versão adequada para cegos (alemão).

2.3.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira a domingo: das 10:00 às 20:00
● Áreas externas até escurecer (o mais tardar às 20:00).

2.3.5 Localização

☞ Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin
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＠ Adresse Topographie des Terrors

2.3.6 Contato

☎ +49 (30) 25 45 09 50
＠ Kontakt

2.3.7 Preços

Entrada gratuita.
Para entrar você precisa de um ingresso grátis para um intervalo de tempo definido.
Reserve seu ingresso: Tickets Topographie des Terrors

2.4 Museu Judaico (Jüsisches Museum) ⇲

2.4.1 Informações

Mesmo antes da queda do Muro
de Berlim em 1989, havia
considerações na parte ocidental
de Berlim para construir um
Museu Judaico, porém o caminho
até sua construção foi longo e
marcado por diversas polêmicas.

O Museu Judaico de Berlim foi
inaugurado em 2001 e seu
edifício foi construído em formato
de ziguezague, que nos mostra a
história judaico-alemã em uma
linguagem de construção arquitetônica chamada de “Between the Lines” (Entre as
Linhas), por Daniel Libeskind.

O museu consiste em dois edifícios, sendo o primeiro uma construção antiga em estilo
barroco, que contém a entrada, a sala de exposições e eventos temporários, e o segundo
edifício uma construção de arquitetura moderna que possui exposições permanentes. As
exposições transmitem a história, a cultura judaica e uma viagem do passado ao presente
dos judeus na Alemanha.

2.4.2 Acessibilidade

19

https://www.topographie.de/impressum/
https://www.topographie.de/presseservice/
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2.4.3 Guias de áudio

Disponíveis em alemão e inglês.

2.4.4 Horário de funcionamento

● Segunda-feira a domingo: das 10:00 às 19:00
● Última admissão às 18:00

2.4.5 Localização

☞ Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

＠ Adresse Jüsisches Museum

2.4.6 Contato

☎ +49 (30) 25 99 33 00
＠ Kontakt

2.4.7 Preços

● Taxa de entrada: € 8,00
● Preço reduzido: € 3,00
● Entrada gratuita para menores de 18 anos

As exposições permanentes e outras nas áreas de exposições são gratuitas, com
exceção das exposições temporárias. No entanto, é necessário reservar o ingresso
gratuito.

Comprar ou reservar tickets: Tickets Jüsisches Museum

2.5 Museu da Alemanha Oriental (DDR-Museum) ⇲

2.5.1 Informações
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https://www.jmberlin.de/rund-um-den-besuch#anreise
https://www.jmberlin.de/rund-um-den-besuch#kontakt
https://shop.jmberlin.de/#/tickets?date=2021-09-12
https://www.ddr-museum.de/en


Os cidadãos da Alemanha
Oriental foram isolados do mundo
exterior por um muro e arame
farpado, sendo vigiados pelo
Ministério da Segurança do
Estado. Mas como era a vida
cotidiana na RDA? O museu,
inaugurado em 2006, tem como
lema "História Prática" e é
dedicado a explorar a vida e a
cultura na antiga Alemanha
Oriental (RDA - República
Democrática Alemã, em alemão
DDR - Deutsche Demokratische
Republik). Na exposição, dividida em 47 espaços interativos, áreas temáticas são
distribuídas em "escassez", "escola", "cultura jovem" e "lazer", contendo objetos e
documentos que vieram de residências particulares, com os quais podemos interagir.

Em 2010 a exposição foi ampliada em uma nova área focada no tema “Estado e Partido
Político”, na qual podemos obter informações sobre a organização do SED (Partido da
Unidade Socialista).

2.5.2 Acessibilidade

2.5.3 Horário de funcionamento

● Segunda-feira a domingo: das 09:00 às 21:00

2.5.4 Localização

☞ Karl-Liebknecht-Straße 1, 10178 Berlin (desça as escadas em direção ao Spree)

＠ Adresse DDR Museum

2.5.5 Contato

☎ +49 (30) 84 71 23 73 0
＠ Kontakt
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https://www.ddr-museum.de/en/your-visit
https://www.ddr-museum.de/en/contact


2.5.6 Preços

● Taxa de entrada: € 9,80
● Preço reduzido: € 6,00
● Grupos inscritos (por pessoa): € 6,50 (10 ou mais pessoas)
● Grupos escolares inscritos (por pessoa): € 4,50 (10 ou mais pessoas)
● Crianças menores de 6 anos não pagam.

Comprar tickets: Tickets DDR Museum
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https://tickets.ddr-museum.de/#/tickets


Referências
Staatliche Museen zu Berlin: www.smb.museum

Simplesmente Berlim: www.simplesmenteberlim.com

Deutsches Historisches Museum: www.dhm.de

Museums Portal Berlin: www.museumsportal-berlin.de

Gedenkstätte Berliner Mauer: www.berliner-mauer-gedenkstaette.de

Topographie des Terrors: www.topographie.de/topographie-des-terrors

Jüsisches Museum Berlin: www.jmberlin.de

DDR Museum: https://www.ddr-museum.de

23

http://www.smb.museum
https://simplesmenteberlim.com
http://www.dhm.de
https://www.museumsportal-berlin.de
https://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/index.html
https://www.topographie.de/topographie-des-terrors
https://www.jmberlin.de/
https://www.ddr-museum.de


Imagens

Ilha dos Museus:
https://www.berlin.de/museum/4912726-2926344-fuehrung-ueber-die-museumsinsel.html

Pergamonmuseum:
https://www.visitberlin.de/en/pergamon-museum

Neues Museum:
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neues-museum/about-us/profile/

Altes Museum:
Dilmari Seidel Heuer

Alte Nationalgalerie:
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/alte-nationalgalerie/about-us/profile-1/

Bode Museum:
Photomat por Pixabay

Deutsches Historisches Museum:
https://www.dhm.de/en/museum/about-us/buldings/

Gedenkstätte Berliner Mauer:
https://www.berlin.de/museum/3109351-2926344-gedenkstaette-berliner-mauer.html

Topographie des Terrors:
https://www.visitberlin.de/en/topography-terror

Jüsisches Museum:
https://www.berlin.de/museum/3108776-2926344-juedisches-museum-berlin.html

DDR Museum:
https://www.ddr-museum.de
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