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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAÇO DE 
SÃO CRISTÓVÃO E O MUSEU NACIONAL
Regina Maria Macedo Costa Dantas¹, Doutora em História das Ciências (UFRJ) 
Historiadora (MN/UFRJ)

Introdução

Desde a primeira vez em que entrei nas salas da exposição perma-

nente do Museu Nacional/UFRJ, em 1994, como historiadora do 

estabelecimento, constatei que o palácio – edificação que abriga a 

instituição e que também foi a residência dos imperadores, o Paço 

de São Cristóvão – tem uma história que necessita ser contada para 

todos os seus visitantes.

Minha curiosidade aumentou ao conhecer o gabinete do diretor 

do Museu Nacional, um espaço repleto de mobiliário e de diferen-

tes objetos de decoração que evocam o passado. No entanto, se-

ria o passado do Paço de São Cristóvão ou o do Museu Nacional?

O Paço de São Cristóvão foi residência de D. João VI, D. Pedro I e 

D. Pedro II, e o Museu Nacional foi criado por D. João em 1818, 

no Campo de Santana (no Centro da Cidade do Rio de Janeiro). 

Após o banimento da Família Imperial, a instituição foi transferida 

para o paço, em 1892. Então, são duas histórias?

O Paço de São Cristóvão

Diante do exposto, podemos nos transferir para a análise histórica 

do palácio situado na Quinta da Boa Vista, antes de ter sido resi-

dência dos imperadores.

Durante o século XVI, dentre as primeiras sesmarias²  doadas aos 

jesuítas pelo fundador da cidade de São Sebastião do Rio de Ja-

neiro, Estácio de Sá (1489-1567), em 1565, identificamos a de 

Iguaçu, que se estendia até Inhaúma, posteriormente dividida em 

três fazendas: a do Engenho Velho, a do Engenho Novo e a de 

São Cristóvão (SILVA, 1965, pp. 29-30).

Ao longo do século XVII, os jesuítas representaram os maiores 

proprietários de engenhos que iam da região de São Cristóvão 

até a de Santa Cruz. Em meados do século XVIII, o cenário mudou 

devido à ação do marquês de Pombal – primeiro-ministro do Rei 

D. José I de Portugal – contra a Companhia de Jesus, gerando um 

desentendimento que culminou na expulsão dos jesuítas. O poder 

sócio-político e econômico dos jesuítas rivalizava com o poder real.

A Fazenda de São Cristóvão, com o novo loteamento, deu origem 

ao bairro de mesmo nome e, ao término do período setecentista, 

o comerciante luso-libanês Elie Antun Lubbus³  (nome aportugue-

sado: Elias Antonio Lopes), adquiriu uma grande residência no 

local mais alto da antiga Fazenda, mas não chegou a residir no 

local. A grande casa, em1803,estava passando por uma reforma, 

e a edificação posteriormente passaria a ser uma residência real 

com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil. 

No início do século XIX, Portugal encontrava-se em situação de-

licada, pois, desde o término da União Ibérica (1640), sentira-se 

ameaçado pelas pretensões expansionistas da Espanha. Na con-

juntura da expansão francesa, a Coroa portuguesa ficou sem saí-

da: optar por apoiar a França significaria perder a Colônia brasilei-

ra para a Inglaterra, que futuramente apoiaria o seu movimento 

de independência, e apoiar a Inglaterra representaria ativar a in-

vasão francesa em Portugal. 

Foi difícil manter por muito tempo a situação de neutralidade 

(MAESTRI, 1997, p. 18). Com o bloqueio continental (1806), D. 

João seguiu a orientação dos franceses e fechou os portos para a 

Inglaterra. Após a assinatura do Tratado de Fontainebleau (1807), 

entre Espanha e França, Napoleão colocou em prática a sua estra-

tégia de conquista da Península Ibérica, indo também em direção 

a Lisboa.

Atualmente, não se duvida mais de que a transferência da Corte 

portuguesa foi amadurecida cuidadosamente (SCHWARCZ, 2002, 

pp. 194-197). Tratava-se, na verdade, de um plano estratégico 

concebido desde o século XVII, como solução de emergência que 
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salvaria a Coroa em situações de crise. No entanto, a decisão 

da transferência só foi concretizada quando se tornou presen-

te a ameaça napoleônica à integridade da monarquia. D. João, 

convencido de que a Coroa só estaria assegurada se conseguisse 

preservar as possessões do Novo Mundo, cujos recursos naturais 

suplantavam os de Portugal4,  partiu de Lisboa em novembro de 

1807, com uma comitiva com cerca de 20 mil pessoas, “sendo 

que a cidade do Rio possuía apenas 60 mil almas” (SCHWARCZ, 

1998, p. 36).

O Rio de Janeiro representava o principal porto da colônia. A 

transferência para o Brasil da estrutura estatal lusitana represen-

tou o fim do regime colonial (NEVES, 1999, pp. 28-29). Essa cida-

de passou a exercer o papel de capital do Império Luso-Brasileiro, 

recebendo brasileiros de todas as províncias, desejosos de comu-

nicação com a Corte, e, sobretudo, constituiu-se em um pólo de 

atração de viajantes estrangeiros, que assumiram papel relevante, 

quer como comerciantes, embaixadores, quer como estudiosos, 

naturalistas ou artistas ansiosos por conhecerem os hábitos do 

país e disputarem as apregoadas riquezas naturais da terra bra-

sílica. Seria, no dizer de Sérgio Buarque de Holanda, “um novo 

descobrimento do Brasil”.

Elie Antun Lubbus (nome aportuguesado para Elias Antonio Lo-

pes), comerciante luso-libanês, pela ambição de ser generosamen-

te recompensado, realizou uma grande reforma em sua residência 

construída em “estilo oriental”5  e presenteou, em 1o de janeiro 

de 1809, sua casa-grande à D. João que, imediatamente, aceitou-

-a para ser sua moradia. 

A Chácara tinha uma vista privilegiada do alto do terreno: de um 

lado, via-se o mar, e, do outro, a floresta da Tijuca e o Corcovado. 

Assim, devido à sua beleza, ficou conhecida como a Quinta da 

Boa Vista. O inconveniente era o longo trajeto que a carruagem 

real deveria fazer da residência até o Paço da Cidade6,  por isso, o 

príncipe regente mandou aterrar um novo caminho para a cidade, 

e foram colocados postes de alvenaria nas duas margens da trilha, 

com lâmpadas de azeite, para iluminar o trajeto. 

A residência real começou a sofrer alterações após 1810 por 

ocasião do casamento de dona Maria Tereza de Bragança 

(1793-1812), filha mais velha de D. João, com o infante da Es-

panha D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança (?-1812). Pas-

sou a ser necessário ampliar a residência para abrigar a família 

crescente e transformá-la em uma residência real. D. João con-

tou com Manoel da Costa para realizar as obras de ampliação, 

e usou como modelo o Palácio Real da Ajuda – atual Palácio  

Nacional da Ajuda.

Enquanto isso, o príncipe regente realizava os atos que iriam dar 

os alicerces para a autonomia brasileira, o que diferenciava das 

atuações nas demais colônias americanas. No Brasil, a metrópole 

se transferiu para o Novo Mundo e resolveu criar as condições 

administrativas para organizar seu território rumo ao desenvol-

vimento político do país. Desse modo, a característica do regime 

colonial logo desapareceu.

Outra nova fase de expansão da residência do regente aconteceu, 

nos fundos do palácio, pelo arquiteto inglês John Johnson, em 

1816, por ocasião dos preparativos para o casamento de D. Pedro 

I (1798-1834) com D. Carolina Josepha Leopoldina (1797-1826), 

austríaca apaixonada pelas ciências naturais. A imperatriz teve 

papel de destaque na criação do Museu Real7  em 1818 – atual 

Museu Nacional.

John Johnson havia sido enviado ao Brasil pelo quarto duque de 

Northumberland8  e embaixador da Inglaterra, o Lord Percy (1792-

1865), para providenciar a colocação de um imponente portão 

– presente do duque para D. João – alguns metros à frente da 

residência. Restava elevar a edificação à altura da suntuosidade 

do portão.

A escolha do estilo arquitetônico da construção foi aprovada em 

um contexto político. Com a Abertura dos Portos às Nações Ami-

gas em 1808, a “maior amiga” – a Inglaterra – teve como privilé-

gio apresentar um projeto de dignificação, por meio do trabalho 

do arquiteto John Johnson, para o novo palácio do príncipe re-

gente. Devidamente aprovado o projeto, o inglês projetou quatro 

pavilhões em inspiração neogótica, mas só realizou um – o torreão 

norte (em dois andares). Johnson iniciou seus trabalhos reforman-

do uma lateral da edificação, também no mesmo estilo.

Enquanto o governo do país passava de pai para filho9,  foi identifi-

cado que o telhado do torreão havia cedido. O arquiteto inglês não 

tendo sido encontrado, o imperador D. Pedro I o substituiu pelo por-

tuguês Manoel da Costa, que introduziu em 1822, na parte exter-

na da frente do palácio, uma escadaria em semicírculo e duplo cor-

rimão, fortalecendo os traços neogóticos da decoração (SANTOS,  

1981, p. 46).

No final do período de D. Pedro I, identificamos alterações no 

Paço, principalmente em sua fachada, na construção do segundo 

torreão (ao sul em três andares), concretizada, agora, pelo francês 

Pierre Joseph Pézerat (1826-1831). A obra foi executada em estilo 

neoclássico, que predominou na conclusão de todo o palácio.

Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Fran-

cisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, co-

nhecido como D. Pedro II, nasceu no Paço de São Cristóvão em 2 

de dezembro de 1825. Órfão de mãe antes de completar um ano 

de idade, aos cinco anos foi aclamado Imperador Constitucional e 

Defensor Perpétuo do Brasil, tendo sido decretada a sua maiorida-

de quando ele tinha 14 anos de idade, em 1840, por ocasião de 

um golpe parlamentar palaciano.

Nesse momento, 10 anos após o golpe, o imperador chamou para 

si a responsabilidade de iniciar as obras da moradia. Foi dada con-

tinuidade ao estilo neoclássico, e dentre as principais modificações 

destacamos: a introdução da escadaria de mármore do pátio; a 

reforma do torreão norte; o nivelamento da fachada do prédio em 

três pavimentos; a retirada da escada semicircular; a Capela São 

João Baptista; e a colocação de 30 estátuas de deuses gregos em 

toda a extensão do telhado.
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A partir de 1857, com Theodore Marx, as Salas do Trono e do 

Corpo Diplomático10  foram transferidas do térreo para o se-

gundo pavimento do torreão norte, com pinturas do italia-

no Mario Bragaldi11.  Em cima do telhado do mesmo torreão, 

em 1862, foi construído por Francisco Joaquim Bettencourt 

da Silva o Observatório Astronômico do imperador, todo en-

vidraçado para a realização de suas observações celestes; e ao 

lado direito do prédio foi edificada uma torre contendo um  

grande relógio.

Manuel de Araújo Porto Alegre representou a primeira geração de 

arquitetos formados pela Academia de Belas-Artes; logo, foi discípu-

lo dos membros da Missão Francesa12.  D. Pedro II não estava alheio 

aos estilos arquitetônicos dos países “civilizados”; assim, não houve 

conflito na escolha do estilo a ser utilizado no Paço, sendo seguido 

o estilo oficial dos palácios daquela época caracterizados pela volta  

do clássico.

Pormenorizando os amplos espaços, o grande jardim do Paço de 

São Cristóvão13,  após o embelezamento paisagístico de Augus-

te François Marie Glaziou (1833-1906)14,  inaugurado em 1876, 

foi transformado em um bonito parque admirado por todos  

que o visitavam.

O Palácio estava agora mais próximo de um “Versalhes Tropi-

cal”15.  A edificação repleta de ornatos imperiais, com símbolos 

da Antigüidade e ditando as normas de etiqueta, fez da residência 

um lugar de sociabilidade na Corte do Rio de Janeiro da segunda 

metade do século XIX.

Os jardins do grande parque do Paço de São Cristóvão durante o 

período de 1866 a 1869 foram remodelados por Glaziou em estilo 

romântico, contendo: lagos, estátuas, chafarizes e demais ornatos 

em um amplo espaço soberbo.

Na Quinta da Boa Vista foi elaborada uma alameda em linha reta 

que conduz o visitante até o palácio (semelhante ao Palácio da 

Ajuda), chamada Alameda das Sapucaias, que nos meses de se-

tembro se transforma em um espetáculo da natureza, com as ár-

vores repletas de folhas verdes transformadas em vermelhas du-

rante toda a primavera.

A metragem da Quinta da Boa Vista do final do império foi bas-

tante reduzida até chegar as dimensões atuais: de 1.033.800 m2 

passou para 406.680 m2, com a apropriação, cessão e venda de 

terrenos por parte do governo republicano (GOMES, 2006, p. 23). 

O Paço de São Cristóvão foi bruscamente alterado após o bani-

mento da família imperial, em 1889, quando D. Pedro II teve seus 

pertences reunidos em um grande leilão16.  Realizado em 1890 

(SANTOS, 1940), o evento foi agilizado pelos representantes do 

Governo Provisório, preocupados em se desfazer dos objetos que 

pertenceram ao antigo Paço de São Cristóvão, promovendo, as-

sim, um processo de apagamento da memória. “Apagar tem a ver 

com ocultar, esconder, despistar, confundir os traços, afastar-se 

da verdade, destruir a verdade” (ROSSI, 1991, pp. 14-15).

A realização do leilão dos pertences da família imperial acabaria 

com a existência de uma “coleção do imperador” e, conseqüente-

mente, com o culto à monarquia. Entretanto, não foi uma tarefa 

fácil, pois suscitou um período de longo conflito17  entre os Minis-

térios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos e o procurador 

do “ex-imperador” pela posse dos pertences do ex-imperador.

Após alguns dias do término do leilão do Paço18  e um ano da 

Proclamação da República, o palácio abrigou os trabalhos do Con-

gresso Nacional Constituinte. 

A insistência do diretor do Museu Nacional, Ladislau Netto, vi-

sando transferir o Museu Nacional (do Campo de Santana) para 

a ex-residência de d. Pedro II é identificada em documentos da 

Seção de Memória e Arquivo após dois meses do banimento da  

família imperial . 

Os móveis e objetos foram apropriados pela direção da institui-

ção e, ao longo dos anos, passaram a ser materiais decorativos, 

perdendo o seu significado original, e a “enfeitar” o gabinete do 

diretor. O mobiliário passou a ser utilizado como móvel de escritó-

rio, e os demais objetos permanecerem embelezando o gabinete 

por muitas décadas. 

Logo nos primeiro anos de convívio no prédio, foi constatada 

a necessidade de obras para transformar a residência em um  

museu científico. 

A direção do Museu Nacional herdou também os artefatos do 

“Museu do Imperador”, incluindo o acervo numismático. O mu-

seu do monarca era constituído de um conjunto de objetos que 

representavam as ciências naturais e antropológicas. Com inte-

resse, a direção da instituição, através de Domingos José Freire 

Junior,  encaminhou circular aos diretores das Seções da institui-

ção, a fim de procederem o “inventário dos objetos existentes no 

Museu do ex-Imperador e que por sua natureza devam figurar 

entre as coleções de suas respectivas Seções”. 

Destacando-se o Museu Nacional, era necessária a realização de 

obras de adaptação para a adequação de um instituto de pesqui-

sas em um ex-palácio residencial. 

Portanto, o antigo Paço de São Cristóvão sofreu alterações nas 

estruturas e nos seus arredores. As armas imperiais que existiam 

em portões e demais ornatos das paredes foram arrancadas; al-

guns arcos no interior das salas sofreram alterações, e janelas 

foram fechadas para serem transformadas em paredes, além de 

salas do segundo piso terem sido ampliadas para serem salões  

das exposições.

Alguns locais do palácio foram destruídos: o Observatório Astronô-

mico do imperador, a Capela São João Baptista e a torre do relógio. 

O portão doado pelo duque de Northumberland foi transferido para 

a entrada do Zoológico na Quinta da Boa Vista (BIENE & SEVERO,  

2005, p. 95).

E posteriormente, em 1937, identificamos o desenvolvimen-

to desordenado do espaço interno do palácio para abrigar  
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ensino e pesquisa, que seria intensificado com sua inserção na  

estrutura universitária. 

O Paço de São Cristóvão, que serviu de residência às famílias real 

e imperial durante 81 anos, a partir de 1892, passou a abrigar a 

instituição científica criada por D. João – o Museu Nacional – e a 

preservar o prédio como lugar de ciência. O antigo proprietário, 

D. Pedro II, que ali morou por 64 anos, ao imitar a frase mítica 

atribuída a Luís XIV, fez uma pequena alteração: “a Ciência sou 

eu”,  justificando a permanência da instituição científica na antiga 

moradia do imperador, conhecido como o “amante das ciências”.

Sobre o Museu Nacional

A chegada de D. João ao Brasil, que tinha o intuito de transformar 

a região na capital da monarquia portuguesa, teve como conse-

qüência a criação de uma série de instituições que reproduziam as 

existentes em Portugal e que legitimavam e ampliavam o poder 

da Coroa no país. Assim, foram criados: a Academia de Marinha; 

a da Artilharia e Fortificação; o Arquivo Militar; a Casa da Pól-

vora; o Teatro São João; a Imprensa Régia; o Jardim Botânico; a 

Academia de Belas-Artes; a Junta do Comércio; a Biblioteca Real,  

entre outros. 

Nesse cenário, em 6 de junho de 1818, por decreto de D. 

João VI (1767-1826) e execução do ministro do Reino, Tho-

mas Antonio de Villanova Portugal, foi criado o Museu Real. 

Como primeira providência, foi adquirido o prédio de Pe-

reira d’Almeida, o futuro barão de Ubá. Para dirigir o Mu-

seu, foi convidado o Fr. José da Costa Azevedo (1818-1823), 

o mesmo responsável, na Academia Militar, pelo Gabinete  

Mineralógico e Físico.

DECRETO – 6 de junho de 1818

Crêa um Museu nesta Côrte, e manda que elle seja estabe-

lecido em um predio do Campo de Sant’Anna que manda 

comprar e incorporar aos proprios da Corôa.

Querendo propagar os conhecimentos e estudos das scien-

cias naturaes do Reino do Brazil, que encerra em si milhares 

de objectos dignos de observação e exame, e que podem ser 

empregados em benefício do commércio, da indústria e das 

artes que muito desejo favorecer, como grandes mananciaes 

de riqueza: Hei por bem que nesta Côrte se estabeleça hum 

Museu Real, para onde passem, quanto antes, os instrumen-

tos, machinas e gabinetes que já existem dispersos logares; 

ficando tudo a cargo das pessoas que eu para o futuro no-

mear. E sendo-me presente que a morada de casas que no 

Campo de Santa Anna occupa o seu proprietário, João Rodri-

gues Pereira de Almeida, reune as proporções e commodos 

convenientes ao dito estabelecimento, e que o mencionado 

proprietário voluntariamente se presta a vendel-a pela quan-

tia de 32:000$000, por me fazer serviço: sou servido accei-

tar a referida offerta, e que se procedendo à competente 

escriptura de compra, para ser depois enviada ao Conselho 

da Fazenda, e incorporar-se a mesma casa nos próprios da 

Corôa, se entregue pelo Real Erario com toda a brevidade 

ao sobredito João Rodrigues a mencionada importância de 

32:000$000. Thomaz Antonio de Villanova Portugal, do meu 

Conselho de Estado, Ministro, Ministro e Secretário de Estado 

dos Negocios do Reino, encarregado da presidencia de mes-

mo Real Erario, o tenha assim entendido e faça executar com 

os despachos necessários. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de 

junho de 1818.   

Com a rubrica de Sua Magestade. 

Torna-se necessário destacar a atuação da princesa Leopoldina, 

no processo de idealização do Museu Real. Inicialmente, devido 

ao seu consórcio com D. Pedro I (1817),  trouxe, em sua comitiva 

nupcial, uma legião de naturalistas: Rochus Schüch, Johann Nat-

terer, Johann Emanuel Pohl, Giuseppe Raddi e Johann Christian 

Mikan. Tratava-se do primeiro enlace da nova Corte americana 

com um país do Velho Mundo, fato que, conseqüentemente, au-

mentou a curiosidade pelas riquezas naturais do Novo Mundo.

O fato de uma princesa austríaca estar casada com um príncipe 

do Novo Mundo despertava a curiosidade dos povos de língua 

germânica. Sua atuação, enviando caixotes com minerais, plantas 

e animais para a Europa, de preferência para o Museu de História 

Natural de Viena, suscitou o interesse de cientistas e artistas em 

explorarem os territórios até então desconhecidos.

A partir de então, os viajantes estrangeiros não se limitaram a 

desenvolver a pesquisa científica apenas nos países europeus. 

A curiosidade renascentista que imperava na exploração do 

Novo Mundo e no Oriente fortaleceu os atos de coletagem e de 

preservação da cultura realizados em alta escala pelos viajantes 

estrangeiros, até  meados do século XIX.

Os primeiros acervos que constituíram o Museu Real foram artefa-

tos indígenas e produtos naturais que se encontravam espalhados 

por diversos estabelecimentos. O próprio D. João ofereceu dois 

armários octoedros contendo 80 modelos de oficinas de profis-

sões mais usadas no fim do século XVIII, confeccionados na época 

de dona Maria I para a instrução do príncipe D. José: “um vaso de 

prata dourado, coroado por um bello coral, representando a bata-

lha de Constantino  (Figura 21); duas chaves; um pé de mármore, 

com alparcata grega; uma arma de fogo marchetada de marfim, 

da idade média e uma bella coleção de quadros a óleo” (NETTO, 

1870, p. 22).

A Coleção Werner (conjunto de minerais adquirido pela Coroa 

portuguesa  para compor o chamado “Gabinete de Minerais” do 

Real Museu de Lisboa) chegaria ao Museu Real em 1819, transfe-

rida da Academia Real Militar para a sala principal da exposição. 

O Museu Real foi criado para ser um Museu Metropolitano, como 

apontou Maria Margaret Lopes (LOPES, 1997, p. 47), um núcleo 

para o recebimento e catalogação das riquezas naturais das pro-

víncias brasileiras, que, por meio de intercâmbio com outras na-

ções, foi enriquecido com coleções de âmbito universal.
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Dentre as dificuldades atravessadas pela primeira direção do Mu-

seu Real, destacamos a falta de verba e a conquista efetiva das 

naturezas da terra. Quando o Museu foi criado, o Brasil era um 

país novo, quase desconhecido, e as riquezas naturais de seu solo, 

assim como os costumes dos povos indígenas que nele habitavam, 

não tinham começado a ser exploradas e estudadas. O decreto 

de D. João, em 1808, porém, franqueando os portos do Brasil às 

nações estrangeiras, atraiu para o Brasil grande número de na-

turalistas viajantes, contribuindo, assim, para o desenvolvimento  

do Museu.

Em 24 de outubro de 1821, tiveram início as visitas públicas ao 

Museu Real: “às quintas-feiras de cada semana desde as dez ho-

ras da manhã até a uma da tarde não sendo dia santo, a todas 

as pessoas assim, Estrangeiras ou Nacionais, que fizerem dignas 

disso pelos seus conhecimentos e qualidades”.

Desse modo, as coleções do Museu Real foram sendo ampliadas e, 

durante a transformação do reino brasileiro em império, com D. Pedro 

I e a devida orientação de seu ministro, José Bonifácio de Andrada 

e Silva, foi desenvolvida uma política de incentivo aos viajantes 

naturalistas,  para doarem os artefatos e espécies dos diferentes 

locais do Brasil para o Museu, agora Imperial e Nacional (LACERDA,  

1905, p. 12).

O Governo Imperial, no desempenho da exploração das riquezas 

naturais ainda desconhecidas,  e posteriormente com D. Pedro II  

no constante incentivo aos estudos científicos, muito fortaleceu 

o desenvolvimento das ciências no Brasil ao longo do século XIX. 

O Museu, com suas especialidades científicas – como a botânica, 

a zoologia, a geologia e também a etnografia – proporcionou a 

realização de estudos que muito contribuíram para o enriqueci-

mento das ciências naturais, que, na segunda metade do século 

XIX, eram saudadas como as responsáveis pelo progresso do país.

Nesse cenário, a partir do início da segunda metade do século 

XIX, ao término das revoltas e lutas políticas pela Independência, 

deu-se início a um processo de fortalecimento do Estado brasileiro 

e às iniciativas de inserção do Império agrário e escravocrata no 

cenário dos países “civilizados”. Nesse período, o Museu passou a 

ser reconhecido como uma instituição de caráter nacional. 

Diante do interesse do imperador D. Pedro II em construir uma 

identidade brasileira, e visando a “assegurar não só a realeza 

como destacar uma memória, reconhecer uma cultura”, algumas 

estratégias foram utilizadas para apresentar o Brasil ao exterior, 

rumo ao progresso e à “civilização”. Celeste Zenha (2004, p. 71) 

aponta um dos caminhos escolhidos pelo imperador: a utilização 

da imprensa internacional. D. Pedro II investiu na propaganda para 

a construção da imagem do país, visando a torná-lo respeitável e 

atraente. Outra ação desenvolvida pelo Governo Imperial foi ga-

rantir a participação do Brasil nas chamadas Exposições Universais.

Foi gerada uma mania de exposições que chegou a extrapolar os 

limites da Corte e expandiu-se para outras províncias, como, por 

exemplo, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. A atual historiografia  

vem discutindo a participação brasileira naquelas arenas pacíficas, 

questionando o modo peculiar pelo qual o governo selecionava o 

material a ser exibido no exterior: quando os produtos apresenta-

dos davam margem a serem catalogados como produtos exóticos 

em detrimento dos produtos da nascente indústria nacional.

O Museu Nacional passava por sua “época de ouro” (LACERDA, 

1905, p. 37), dirigido por Ladislau de Souza Mello e Netto (período 

de 1874-1893), interino desde 1870, responsável por sua refor-

mulação, pela implementação dos cursos públicos e pela criação, 

em 1876, de sua primeira publicação científica específica sobre 

ciências naturais: os Archivos do Museu Nacional. Ladislau tinha 

como meta divulgar as pesquisas do Museu e aumentar o número 

de especialistas nas áreas de ciências naturais e antropológicas.

Após organizar a mais importante exposição científica nacional 

do século XIX, a Exposição Antropológica de 1882,  Ladislau con-

quistou experiência para participar de outra grande mostra, mas 

agora de caráter internacional: o evento universal e internacional 

de Paris de 1889.

O Museu Nacional teve presença destacada na mostra francesa, 

que teve uma característica ímpar: foi idealizada para ser um mo-

numental evento; assim, a exibição foi compreendida como uma 

exaltação da república. Por esse motivo, as monarquias européias 

boicotaram o evento. D. Pedro II foi o único soberano a participar, 

marcando sua “posição progressista” (SCHWARCZ, 1998, p. 403). 

A instituição se fortaleceu como órgão consultor do Império e teve 

papel ativo na construção da imagem da nação com a participa-

ção nas exposições nacionais e internacionais, confirmando, as-

sim, a interação entre o Governo Imperial e a instituição.

Entretanto, o resultado da participação do Brasil na Exposição não 

mudou os rumos da história. Após quatro meses do término da 

Exposição Universal, a monarquia despencou fatalmente.

Em ofício datado de 28 de fevereiro de 1890, o então diretor do 

Museu Nacional, Ladislau de Souza Mello e Netto (1875-1892), 

começou a reforçar a possibilidade da transferência do Museu 

Nacional do Campo de Santana para o palácio da Quinta da Boa 

Vista. Sua insistência foi pautada na falta de espaço para uma 

instituição que estava em crescente desenvolvimento. Entretanto, 

durante a realização dos leilões dos pertences do antigo Paço de 

São Cristóvão e dos demais palácios (realizados entre Agosto e 

Novembro de 1890), o Governo Provisório já havia pensado na uti-

lização do espaço para abrigar o primeiro Congresso Constituinte 

republicano (1890-1891).

Ainda diante da resposta negativa das autoridades em relação 

à mudança de espaço físico do Museu Nacional, Ladislau Netto 

enviou outro ofício solicitando providências para a aquisição de 

artefatos quetchuas, existentes na Quinta da Boa Vista, em ris-

co de serem vendidos nos leilões com os móveis ali depositados.  

Ladislau Netto preocupou-se em adquirir uma coleção, de cunho 

arqueológico, que pertencera ao antigo “Museu do Imperador” e 

que havia ficado na ex-residência imperial. 
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Em 6 fevereiro de 1892, Ladislau Netto solicitou o transporte do 

“Museu do Imperador” da Quinta da Boa Vista para o Museu Na-

cional (ainda localizado no Campo de Santana), por via férrea da 

Companhia de São Cristóvão.

Em Maio do mesmo ano, o diretor conseguiu a construção da via 

férrea, entretanto executou o caminho ao contrário, transferiu o 

Museu Nacional do Campo de Santana para a Quinta da Boa Vista 

e a instituição passou a utilizar a ex-residência imperial.

Acreditamos que várias mobílias, ao terem sido pulverizadas 

pelos departamentos do Museu Nacional, tenham perdido seu 

significado de objetos que pertenceram ao palácio da época da  

residência imperial.

Entretanto, duas salas continuaram a ecoar os tempos imperiais: 

a Sala do Trono e a do Corpo Diplomático. A sala considerada a 

mais nobre do palácio, a Sala do Trono, continuou a representar 

o espaço do poder, pois passou a ser utilizada para a realização 

do fórum de maior deliberação da instituição: a Congregação 

do Museu Nacional.  No entanto, a partir da década de 1980, 

as duas salas passaram a ser utilizadas como espaços para as  

exposições temporárias.

Na década de 1990, um incidente  deu início a uma campanha 

para se conseguir verbas para a restauração do prédio. Os recursos 

governamentais fizeram com que a direção da instituição criasse 

um projeto para realizar as pesquisas necessárias para subsidiar as 

obras de restauração do prédio do Museu Nacional.

Nesse momento, foi criado o Projeto Memória do Paço de São 

Cristóvão e do Museu Nacional, com o intuito de pesquisar se-

paradamente as duas histórias (a do Paço e a do Museu) com a 

principal finalidade de orientar a restauração do palácio. Foi nesse 

momento que havíamos percebido que a maior parte da comu-

nidade do Museu Nacional, composta de professores e técnico-

-administrativos, não conhecia a história do Paço, pois a história 

do Museu Nacional havia suplantado a do Paço de São Cristóvão. 

O público visitante, entretanto, sempre solicitou informações so-

bre a história do “palácio do Museu”.

Conclusão

Ao desenvolvermos as pesquisas, constatamos que as duas histó-

rias (Paço e Museu Nacional) não devem ser analisadas separada-

mente, pois os soberanos estiveram envolvidos com a criação e 

o desenvolvimento do Museu Nacional ao longo do século XIX. 

Além disso, durante o período de D. Pedro II a casa foi um es-

paço de ciências por longos anos e a transferência da instituição 

para a Quinta da Boa Vista veio fortalecer o palácio como lócus  

de ciências.

Portanto, é preciso visitar o interior do palácio visando contemplar 

os espaços referentes ao período de D. João VI e dos imperadores 

D. Pedro I e D. Pedro II, na tentativa de identificar os costumes da 

antiga residência por meio da leitura de seus objetos e marcas (re)

descobertos no Museu Nacional. Ao mesmo tempo, é necessário 

articular tanto os vestígios históricos quanto os objetos expostos 

que representam as áreas do conhecimento desenvolvidas na ins-

tituição desde o século XIX. Nosso desafio é despertar esse olhar 

multidisciplinar no interessado visitante.

Notas

1 Historiadora do Museu Nacional, do HCTE/UFRJ e professora colaborado-
ra do curso de Graduação em Biblioteconomia e Gestão de Unidades de 
Informação/CBG/UFRJ.

2 Sesmarias ampliadas e confirmadas em 1567 pelo governador-geral Mem 
de Sá (1500-1572), após a morte de Estácio de Sá.

3 Lubbus é um sobrenome cristão libanês e a mudança de nome entre os 
árabes era mais uma questão para não serem chamados de “turcos” (KHA-
TLAB, 2002, p. 34). 

4 Sobre transmigração da Corte portuguesa, ver NEVES, 1995, pp. 27-28, 
75-102.

5 Estilo utilizado no Oriente característico pelo formato de um quadrado 
com um pátio interno e varandas ou galeria de vinte colunas, encimado de 
um primeiro andar (KHATLAB, 2002, p. 19).

6 O trajeto era tortuoso para carruagens: iniciado pelo caminho de Mata-
-cavalos até o Catumbi, indo na direção de Mata-porcos e pegando um 
caminho para São Cristóvão, beirando a Lagoa da Sentinela até passar 
pelo mangal de São Diego. O perigo seria de a carruagem cair em local 
alagadiço e escuro.

7 O decreto de criação do Museu Real está guardado na Seção de Memória 
e Arquivo do Museu Nacional. BRMN.AO, pasta 1, doc. 2, 6.6.1818.

8 Título criado por Carlos II, rei da Inglaterra em 1674.

9 D. João VI partiu para Portugal em 24 de abril de 1821, deixando d. Pedro 
como príncipe regente, sendo este coroado no ano seguinte.

10 No palácio do tempo de D. João VI, as salas do Trono e do Corpo Diplo-
mático ficavam no térreo (primeiro piso atual).

11 Pintor que embelezou as chamadas Salas Históricas do Paço de São Cris-
tóvão: Salas do Trono e dos Embaixadores, ainda identificadas no Museu 
Nacional como espaços que preservam as imagens da monarquia.

12 Grupo de artistas que chegou ao Brasil em 1816, chefiados por Joachim 
Lebreton para a implantação das artes no país.

13 Conhecido como a Quinta da Boa Vista.

14 Glaziou veio ao Brasil a convite do monarca em 1858, para coordenar a 
Diretoria de Parques e Jardins da Casa Imperial. Após o banimento, conti-
nuou no país até 1897, quando foi aposentado do cargo.

15 Expressão utilizada por alguns historiadores, referindo-se à monumenta-
lidade da residência e do parque da Quinta da Boa Vista, semelhante ao 
gigantismo do palácio e dos jardins de Versalhes, residência do rei francês 
Luís XIV.

16 Sobre o assunto, ver O leilão do Paço, composto das sessões do leilão 
narradas detalhadamente e contendo o inventário dos pertences dos Paços 
do imperador (SANTOS, 1940).

17 O assunto será apresentado detalhadamente.

18 O último leilão foi realizado na fazenda de Santa Cruz e data de 13 de 
novembro de 1890 (SANTOS, 1940, p. 315).
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19 O assunto da transferência do Museu Nacional do Campo de Santana 
para a Quinta da Boa Vista será abordado de maneira mais clara ainda 
nesse capítulo, quando analisarmos a instituição.

20 O Museu Nacional foi incorporado à Universidade do Brasil (atual UFRJ) 
pela Lei n° 452, de 1937, mas sua incorporação foi efetivada somente em 
1946.

21 Frase atribuída a Luís XIV: “O Estado sou eu”.

22 BR MN. AO, pasta 1, doc. 2, 6.6.1818. 

23 Devido ao consórcio em que foi necessário D. João hipotecar as rendas 
da Casa de Bragança, estava assim garantido o apoio dos austríacos (ALEN-
CASTRO,1997, p. 13).

24 Representa a batalha de Constantino contra Maxêncio, acontecida em 
312. O vaso foi encontrado no cofre da direção durante a busca dos obje-
tos que pertenceram a D. Pedro II. Na listagem do cofre (datada de 1985) 
estava escrito apenas “taça em ouro decorada com dragões em bronze e 
espuma em coral”.

25 Uma das duas versões de Eschwege, sobre a chegada da Coleção em 
Lisboa, foi que ela havia ficado retida na alfândega por muitos anos. Ao 
correr o risco de ser jogada ao mar, foi identificada e salva pelo general 
Napion.

26 Responderam imediatamente ao chamado Heinrich von Langsdorf, Jo-
hann Natterer e Frederico Sellow. Algumas das doações estão registradas 
nos documentos existentes na Seção de Memória e Arquivo do Museu 
Nacional da UFRJ.

27 Na Seção de Memória e Arquivo do Museu Nacional existem alguns do-
cumentos que possibilitam identificar uma política de incentivo à explora-
ção da riqueza natural do país, ainda no início do Império.

28 Grande incentivador das pesquisas científicas e das novas idéias que 
proporcionassem a “modernização” do país. Há uma vasta documentação 
sobre os estudos do imperador na Seção de Arquivo do Museu Imperial. 
Sobre seus interesses e incentivos, ver publicação do Arquivo Nacional (AR-
QUIVO NACIONAL, 1977).

29A partir de 1842, o Museu passa a ser conhecido como Museu Nacional.

30 Sobre a questão, ver VAINFAS, 2002, pp. 254-255.

31 Parte do acervo da Exposição Antropológica de 1882 foi utilizada na 
Exposição Universal de Paris.

32 Estrutura acadêmico-administrativa composta por representantes da co-
munidade da instituição, com reuniões de caráter deliberativo realizadas 
mensalmente e presididas pelo diretor.

33 Em 19 de agosto de 1995, após chuvas tempestuosas, foi identificado 
o encharcamento da múmia do sacerdote Hori, proveniente do péssimo 
estado do telhado do Museu. Foi realizada uma mobilização internacional 
para o salvamento da múmia e, posteriormente, o desenvolvimento de 
uma política de captação de recursos para a restauração do prédio.
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