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Antes de entrar especificamente no tema proposto, cabem algumas 

considerações acerca do recorte temático e temporal adotado neste trabalho. 

Diferente dos países europeus, onde o “século dos museus” foi o século XIX, 

no Brasil, tínhamos no ano de 1900 menos de 20 museus em todo o território 

nacional2.  

Como experiências anteriores ao século XIX, podemos ressaltar o 

complexo cultural criado por Maurício de Nassau no Recife no século XVII, que 

reunia num só local um museu, um jardim botânico, um jardim zoológico e um 

observatório astronômico. Posteriormente foi criada no século XVIII a Casa de 

História Natural (conhecida como “Casa de Xavier dos Pássaros”) com o intuito 

de preparar animais exóticos brasileiros, através da taxidermia, para que 

fossem enviados aos museus europeus, onde seriam pesquisados3. 

Em 1818, dentre as iniciativas de Dom João VI para dotar o Brasil de 

uma infra-estrutura cultural mínima, foi criado oficialmente o Museu Real e o 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Seguindo assim um modelo que já havia 

sido implantado em Portugal num projeto de reformulação dos museus 

portugueses do final do século XVIII e início do século XIX, quando foi criado o 

complexo cultural formado pelo Museu Real de História Natural e pelo Jardim 

Botânico da Ajuda.  

Este modelo de complexo científico voltado para a História Natural que, 

como foi apresentado, já tinha sido experimentado por Nassau dois séculos 

antes, parecia atender não só a uma prática museológica voltada ainda para a 

noção de museus enquanto gabinetes de curiosidades, mas para uma lógica 
                                                           
1 Andréa Fernandes Considera é museóloga, mestre em história, professora do Curso de 
Museologia da UnB e doutoranda em História Cultural no PPG-Hist da UnB, sob orientação da 
Profª. Drª Nancy Alessio Magalhães. (andreaconsidera@uol.com.br  Tel: (61) 9954-9186). 
2 Dados obtidos pelo Cadastro Nacional de Museus disponível no endereço eletrônico 
www.museus.gov.br (acessado em 01/12/2010). 
3 Sobre esta primeira fase da história dos museu brasileiros, ver: LOPES, Maria Margareth. A 
Formação de museus nacionais na América Latina Independente. In: Anais do Museu Histórico 
Nacional, Vol. 30. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 1998. Pág. 121 a 133. 
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de exploração científica com fortes embasamentos políticos e ideológicos, 

como observa João Brigola em seu estudo sobre o Museu Real da Ajuda: 

A dimensão mais divulgada das actividades científicas e museológicas 
exercidas na Ajuda tem sido a das viagens de exploração philosophica aos 
territórios ultramarinos. Este programa implicou o compromisso entre poderes 
públicos e meio científico – à Coroa coube o finaciamento e coordenação das 
expedições, ficando o seu apetrechamento técnico e a transmissão da cultura 
profissional a cargo do Museu.4 
 

 Portanto, antes de serem instituições científicas, os Museus de História 

Natural cumpriam um papel político e estratégico de fundamental importância 

na gestão pública das colônias ultramarinas portuguesas, conforme ressalta 

João Brigola: 

“Mas, na medida em que assim se subordinava o trabalho científico aos 
objetivos traçados pela Administração, sendo os naturalistas considerados 
meros agentes do Estado, importaria ajuizar se as prioridades de pesquisa 
terão sido definidas exclusivamente pelo critério do interesse público e dos 
deveres funcionais ou se foi possível no quotidiano do Real Museu de História 
Natural o exercício especializado de métodos e de conceitos em programas 
puramente científicos. Responder a esta questão significa saber se foi aqui 
cumprido o processo de apropriação do objeto de história natural (...) em 
produtos científicos através do trabalho de gabinete efectuado pelo naturalista 
no interior dos estabelecimentos museológicos.”5 
 

 No caso do Brasil, a partir de 1818, as pesquisas destes naturalistas 

passaram a contar com o apoio de instituições criadas no próprio território 

ultramarino, como foi o exemplo do Museu Real. Identificamos então três 

museus brasileiros que por suas características, possibilitam o 

desenvolvimento do tema proposto: o Museu Nacional do Rio de Janeiro 

(antigo Museu Real), o Museu Paulista e o Museu Paraense Emílio Goeldi. 

A escolha dos três museus também não se deu de forma aleatória. O 

primeiro motivo foi o fato de terem sido museus estabelecidos oficialmente, 

porém em diferentes momentos da história política, econômica e cultural do 

país. O Museu Nacional foi criado em 1818 por Dom João VI, quando o Brasil 

ainda se encontrava na condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O 

Museu Paraense foi criado pelo Governo da Província do Grão-Pará em 1871 

durante o período imperial. Por fim, o Museu Paulista foi constituído 

                                                           
4 BRIGOLA, João Carlos Pires. Colecções, Gabinetes e Museus em Portugal no Século XVIII. 
Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.Pág. 232. 
5 BRIGOLA. Op.Cit. Pág. 232. 
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oficialmente pelo Governo do Estado de São Paulo já nos primeiros anos do 

período republicano. 

O segundo motivo foi o fato de serem museus cujos acervos estiveram 

em sua origem, voltados para a leitura de um Brasil naturalista e pitoresco em 

sua fauna, flora e etnologia. Muito dos acervos foram produzidos e estudados 

sob os olhares dos viajantes e naturalistas estrangeiros (principalmente no 

caso do Museu Paraense Emílio Goeldi). 

O terceiro e último motivo foi o fato dos três museus terem desenvolvido 

e publicado na forma de anais, boletins, revistas, dentre outros, as pesquisas 

científicas produzidas no âmbito da instituição, nas áreas das ciências naturais, 

arqueológicas e etnográficas.  

Este ponto explica o corte cronológico inicial do trabalho em 1876, 

quando foi publicado o primeiro periódico do Museu Nacional, denominado 

Archivos do Museu Nacional, no qual predominavam assuntos da fauna e flora 

brasileira, arqueologia e antropologia. Em que pese as publicações do museu 

terem sido tardias em comparação com a data de criação do mesmo, são ainda 

as mais antigas existentes. 

O Museu Paraense Emílio Goeldi publicou entre 1894 e 1903 o Boletim 

do Museu Paraense de História Natural e Ethnographia, com tiragem irregular e 

a partir de 1904 o periódico passou a se chamar Boletim do Museu Goeldi de 

História Natural e Etnografia, nome usado até 1912 quando foi novamente 

alterado para Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, nome que mantém 

até hoje. Voltado para o estudo da fauna, flora, arqueologia e etnologia 

amazônica, destacou-se pelas pesquisas de naturalistas estrangeiros, muitos 

dos quais em alguns momentos estiveram intimamente ligados à história da 

pesquisa científica no próprio museu6. 

O Museu Paulista publicou desde 1895, ano da criação oficial do museu, 

a Revista do Museu Paulista, cujo nome foi alterado para Anais do Museu 

Paulista em 1922. Diferente dos outros dois periódicos acima citados, os 

estudos publicados priorizam as questões da cultura material em detrimento 

                                                           
6 Sobre estes periódicos ver: SANJAD, Nelson. A Coruja de Minerva: o Museu Paraense entre 
o Império e a República (1866-1907). Brasília: Instituto Brasileiro de Museus; Belém: Museu 
Paraense Emílio Goeldi; Rio de Janeiro: Fundação Oeswaldo Cruz, 2010. Principalmente 
páginas 234 a 238. 
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dos estudos da fauna e flora. No entanto, era significativo o número dos 

estudos de mineralogia apresentados7.  

As três instituições citadas tem seus periódicos ativos ainda hoje, mas o 

recorte temporal do tema desta pesquisa, limita-se ao período de 1876 a 1932. 

O balizamento temporal se justifica por datar de 1876 a primeira publicação 

científica e museológica produzida no Brasil8, demonstrando já haver naquele 

momento um suficiente amadurecimento das questões teóricas que 

embasavam as pesquisas científicas naqueles museus.  

O outro corte, situa-se em 1932, quando a criação do Curso de Museus 

no Rio de Janeiro rompeu com as antigas práticas e trouxe uma nova forma de 

pensar e constituir os museus brasileiros, muitas vezes negando as 

experiências anteriores. Este curso por sua vez - idealizado por Gustavo 

Barroso e sediado no Museu Histórico Nacional - refletia as questões nacionais 

e nacionalistas que estiveram presentes na formação do próprio Museu 

Histórico Nacional9 como marco representativo das comemorações do 

centenário da independência em 1922.  Portanto, Com relação às publicações 

ocorridas a partir de 1922, uma leitura mais atenta e crítica deverá ser feita, 

pois este período consistiu num momento de transição durante o qual, novas 

tendências foram afloradas e enfim consolidadas na estruturação do curso de 

museologia. 

Cabe ressaltar que o recorte temporal definido para o objeto de estudo 

deste projeto de pesquisa, foi balizado por elementos específicos da história e 

constituição dos museus brasileiros (a publicação do primeiro periódico 

científico em 1876 e o início do funcionamento do primeiro curso de museologia 

no país em 1932). 

Mas se for observado o contexto político, social e cultural do período em 

questão, será possível detectar importantes mudanças econômico-sociais 

                                                           
7 Uma pesquisa detalhada sobre a formação do Museu Paulista pode ser encontrada em: 
ELIAS, Maria José. Museu Paulista: memória e história. Tese de Doutoramento. São Paulo: 
USP/FFLCH, 1996. 
8 Trata-se do periódico “Archivos do Museu Nacional”, ainda hoje publicado. 
9 Sobre a formação conceitual do Museu Histórico Nacional, ver: SANTOS, Myrian Sepúlveda 
dos. A escrita do passado em museus históricos. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 
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(abolição da escravidão), políticas (advento da república) e culturais 

(movimento de arte moderna e a busca pelas raízes da cultura brasileira10). 

Uma vez esclarecidos os recortes temporal e temático do objeto de 

estudo, vamos abordar as questões metodológicas referentes ao tema da 

produção dp conhecimento nos museus de história natural na segunda metade 

do século XIX e nas primeiras décadas de século XX à luz da história cultural, o 

que exige um exercício interdisciplinar. 

A metodologia de pesquisa adotada para este trabalho compreende a 

leitura e análise crítica dos discursos contidos nos periódicos científicos 

produzidos entre 1876 e 1932, pelos três museus selecionados. Tais 

documentos encontram-se hoje em diversas bases bibliográficas, estando 

inclusive parte dos periódicos digitalizados e disponível para leitura pela 

internet. 

Neste sentido existem dois estudos que servirão de referência 

metodológica para esta pesquisa. Um é o trabalho de Eilean Hooper-Greenhill11 

sobre a produção do conhecimento no âmbito dos museus nos últimos 

seiscentos anos. Dedicado aos museus europeus, principalmente londrinos e 

italianos, a autora discute o significado do “conhecimento” no âmbito museal. 

Do capítulo cinco ao oito é tratado o tema da transição dos gabinetes de 

curiosidade para os museus modernos e diversas tipologias de análise podem 

ser aplicadas aos museus brasileiros que parecem passar por processos 

semelhantes de transformação.  

O outro estudo, de Karsten Schubert12, analisa a construção da 

identidade de diversos museus europeus a partir da relação destes com 

contextos políticos datados e entende a formação dos museus como respostas 

políticas e demonstrações de poder expressadas numa linguagem cultural. A 

preocupação de Schubert está na identificação da apropriação do poder da 

cultura pela esfera política, que vai resultar em diferentes idéias e conceitos do 

processo museal, desde a curadoria dos acervos, até a extroversão dos 

acervos para o público. 
                                                           
10 Sobre a valorização da arte genuinamente brasileira podem ser citadas as viagens 
etnográficas de Mário de Andrade realizadas na década de 1920. 
11 HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and the Shaping of Knowledge: the heritage care 
preservation management. London and New York: Routledge, 2003. 
12 SCHUBERT, Karsten. Museo. Storia di Un’Idea. Dalla Rivoluzione francese a oggi. Milano: 
Saggiatore, 2004. 
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 Tendo como objetivo deste estudo, trazer à luz um momento da história 

dos museus brasileiros, até hoje pouco ou mal estudado, através da 

compreensão e analise da produção de conhecimento presente nos periódicos 

das instituições selecionadas, foram priorizadas algumas ações metodológicas. 

Em primeiro lugar, identificar a procedência das coleções que 

compuseram o acervo dos três museus até 1932, seus doadores ou coletores e 

as justificativas para a escolha e aceite dos objetos. Estas informações 

possibilitam a compreensão da rede de relações sociais e políticas 

estabelecidas por cada museu, bem como a relação destes com os diversos 

pesquisadores e cientistas da época, que por vezes atuavam em diferentes 

museus para desenvolver seus estudos. 

Como observa Jacques Le Goff, no seu texto Documento / Monumento, 

existem objetos que são preservados de forma intencional por uma sociedade 

e outros cuja sobrevivência e posterior escolha pelos pesquisadores depende 

de fatores diversos. 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas 
uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento 
temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do 
passado e do tempo que passa, os historiadores. (...) Estes materiais da 
memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos, 
herança do passado, e os documentos, escolha do historiador13.  

Esta seleção intencional (mesmo que despercebida) permite ao objeto 

coletado por um pesquisador e guardado num museu, ganhar nova dimensão 

de importância e significado. Não é mais apenas o complexo de suas 

informações intrínsecas que farão sentido, mas também a razão de sua 

escolha como elemento significativo do seu passado, num tempo, espaço e 

contexto científico específico.  

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do conjunto 
dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de 
testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua própria posição na 
sociedade e da sua organização mental, insere-se numa situação inicial que é 
ainda menos “neutra” do que a sua intervenção14. 

Desta forma, torna-se fundamental identificar como foram selecionados 

os objetos que compuseram o acervo de cada museu e quem eram os 

responsáveis por tais escolhas. 
                                                           
13 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 5ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. P. 525-
526.  
14 LE GOFF, Jacques. Op Cit. P. 537. 
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A segunda ação metodológica é a identificação dos temas e objetos de 

pesquisa que mais atraíram a atenção dos pesquisadores e o interesse dos 

museus em publicá-los, entre os anos de 1876 e 1932. Através dos periódicos 

de cada instituição é possível identificar os temas de maior interesse tanto por 

parte dos museus quanto dos pesquisadores, proporcionando assim uma 

compreensão abrangente das principais preocupações científicas da época. 

Segundo Elizabete Tamanini, analisando os estudos sobre arqueologia 

brasileira entre o final do século XIX e início do século XX realizados 

exatamente nos três museus, objetos deste estudo, 

Os museus foram as instituições pioneiras no processo de sistematização das 
ciências no país. (...) O Museu Nacional foi o primeiro órgão em nível nacional 
a encarregar-se, legalmente, da arqueologia no Brasil. (...) Karl Rath (1871) 
estudou os montes de conchas e o estudioso alemão Fritz Müller foi admitido 
no Museu Nacional como pesquisador de material natural e humano. (...) Todas 
estas atividades eram devedoras do caráter iluminista da corte real brasileira15.  

Além do caráter iluminista destes estudos, Kersten e Bonin (MUSAS, 

2007) destacam o aspecto descritivo, segundo elas proveniente das exigências 

museográficas, que estes estudos vão adotar. 

As funções de conservação e de pesquisa foram essencialmente 
desenvolvidas nos museus até o final do século XIX. Não há dúvida que a era 
dos museus condicionou a pesquisa e o desenvolvimento da etnologia aos 
imperativos museográficos. Subordinada à museografia, a pesquisa etnológica 
orientava-se para o estudo descritivo e comparativo da cultura material16.  

A terceira ação metodológica é identificar a rede de contatos e tensões 

entre os pesquisadores dos três museus, uma vez que todos se utilizam de 

uma mesma tipologia de objetos, porém com preocupações e recortes 

temáticos distintos, determinados pelos diferentes contextos culturais e 

políticos nos quais estão inseridos os três museus.  

O que podemos observar nos três casos, é a existência de uma rede 

científica que agrega interesses específicos dos pesquisadores ligados de 

alguma forma a cada um dos museus, e que por sua vez, está intimamente 

ligada a pesquisadores estrangeiros, muitos dos quais passaram longos anos 

de vida pesquisando em nosso país.  

                                                           
15 TAMANINI, Elizabete. O Museu, a Arqueologia e o Público: um olhar necessário. In: FUNARI, 
Pedro Paulo Abreu (org). Cultura Material e Arqueologia Histórica. Campinas: UNICAMP, 1998. 
P. 181. 
16 KERSTEN, Márcia Scholz de Andrade e BONIN, Anamaria Aimoré. Para pensar os museus, ou 
“Quem deve controlar a representação do significado dos outros?”. In: MUSAS, Revista Brasileira de 
Museus e Museologia. Ano III, Nº 3. Rio de Janeiro: Iphan/Demu, 2007. P. 119 -120. 
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Em paralelo a esta rede quase universal de interesse científico, existiam 

relações políticas locais e nacionais que, através de decisões de financiamento 

dos estudos e expedições, e distribuição de cargos nestas instituições, 

exerciam forte intervenção nos rumos das pesquisas efetivamente realizadas e 

divulgadas. Cabe lembrar que os três museus estudados eram públicos e 

sujeitos as oscilações de governo, principalmente no período republicano. 

Os museus (e os conhecimentos produzidos por estes) são lugares de 

poder, na medida em que guardam os “testemunhos” de um passado, 

entendidos como “verdades”. Ou como diria Pierre Nora, os museus são 

lugares de história. 

Na medida em que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos 
obrigados a acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, 
imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez 
mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que tribunal da história. 
O sagrado investiu-se no vestígio que é sua negação17.  

Por fim, a quarta ação metodológica é comparar os tipos de abordagens 

dos temas de pesquisa que se repetiam nos três museus, procurando 

identificar as semelhanças e as diferenças resultantes dos contextos sócio-

culturais e políticos inerentes a formação de cada um dos museus. 

 Se até o momento trabalhamos com a noção geral de museus de 

história natural, cabe observar que se trata de três diferentes regiões 

geográficas, culturais e políticas, portanto, de diferentes elaborações culturais. 

O Museu Nacional teve origem por decreto oficial, controlado de perto 

por Dom João VI e posteriormente por Dom Pedro I e Dom Pedro II, com 

interferência direta destes, até na aquisição de acervos, como foi a inusitada 

compra num leilão da coleção de objetos egípcios. 

O Museu Paraense Emílio Goeldi, criado oficialmente em 1871, voltou-

se exclusivamente para as questões do bioma amazônico e da ocupação 

humana na região, atraindo a atenção da comunidade científica européia que 

resultou num grande números de pesquisadores estrangeiros associados às 

suas atividades desde o século XIX. 

No caso do Museu Paulista a situação é ainda mais curiosa: com 

acervos de história natural provenientes da antiga Comissão Geográfica e 

                                                           
17 NORA, Pierre, “Entre Memória e História: a problemática dos lugares”. In: Revista Projeto 
História. Nº 10. São Paulo: PUC-SP, 1993. p.15. 
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Geológica do Estado de São Paulo, o museu criado em 1893 e aberto ao 

público em 1895, foi instalado no palácio de Bezzi, construído para servir de 

monumento à independência do Brasil, nas margens do rio Ipiranga. Aos 

poucos, as coleções dos três reinos da natureza foram cedendo espaço para 

uma espécie de panteão nacional, composto de pinturas, bustos e estátuas de 

brasileiros notáveis de nossa história. 

Estas peculiaridades observadas resultaram em diferentes escolhas e 

abordagens dos objetos de estudos selecionados por cada museu. Neste 

sentido, podemos observar como estes museus contribuíram para a construção 

de identidades em diversos âmbitos, colaborando assim para legitimar 

conceitos, crenças e histórias de grupos sociais e políticos específicos. 

Os próximos passos desta pesquisa estarão voltados para o 

aprofundamento da análise das fontes (em especial dos periódicos produzidos 

por cada instituição) e para a verificação das hipóteses e lacunas que ainda 

existem nos estudos sobre os museus de história natural do final do século XIX 

e início de século XX. 
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