
HISTÓRICO DOS MUSEUS  

NO BRASIL 



Período colonial: 
1784_ Casa dos Pássaros, Casa de História Natural. 

Colecionava e preparava (taxidermizava) produtos 

naturais, aves e adornos indígenas para Lisboa. 

 

1808_chegada da corte portuguesa  intensifica o 

movimento de naturalista, e estabelece um novo ritmo 

para o surgimento de instituições culturais; 

 

 

 



Sala de exposição do acervo de 

Zoologia  

Sala de exposição do acervo de Botânica 



 

• Em 1816 é criada a Escola Real de Ciências, Artes 

e Ofícios. Célula-mãe do atual Museu Nacional de 

Belas Artes 

 

1818_Príncipe-Regente cria o Museu Real do Rio de 

Janeiro, que incorporou o acervo da Casa dos 

Pássaros.  

 

Função: propagar os conhecimentos e estudos das 

ciências naturais no Reino do Brasil; 

 



http://acd.ufrj.br/~museuhp/instittt.htm


Império: 
•Em 1838/1894 é criado o Museu do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro da Bahia; 

 

•Em 1864 é criado o Museu do Exército; 

 

•Em 1868 é criado o Museu da Marinha; 

 

•Em 1866 é criado o Museu Paraense Emílio Goeldi; 

 

• Em 1894 é criado o Museu Paulista, conhecido como 

Museu do Ipiranga; 

 

 

Aula 4_ A historicidade do Fenômeno Museal:os museus brasileiros. 



destaque: 
Museu Paraense Emilio Goeldi; 

Museu Palulista; 

 

•Alinhavam ao modelo de museu etnográfico que surgia 

em todo o mundo entre os anos de 1870 e 1930; 

 

•Caracterizados pelas pretensões enciclopédicas, se 

dedicavam à pesquisa em ciências naturais, voltados 

para  a coleta, estudo e exibição de coleções de 

etnografia, paleontologia e arqueologia; 

 

 

 



Prédio da Rocinha, na entrada 

do Parque Zoobotânico, 1902. 

Museu 
Paraense 

Emílio Goeldi 



1871 – a cidade de Belém 



Museu Paulista 



 

 

 

Antes das Universidades, dos Institutos científicos 

os museus já exerciam as funções de pesquisa, 

preservação, comunicação patrimonial e mesmo 

de formação e capacitação profissional. 



Sec.xx: 

Décadas de 20 e 30 

  Neste período coloca-se em prática a idéia da 

construção de um Estado em que caiba as elites 

papel de destaque no encaminhamento da questão 

política e cultural 

 

 São temas fundamentais: 

1. A criação da nacionalidade 

2. O estudo científico da realidade brasileira 

  



1922_Criação do Museu Histórico Nacional: 

 

Rompe com a tradição enciclopédica e inaugura um 

modelo de museu no Brasil, consagrado à pátria, destinado 

a legitimar e veicular a noção de história oficial 

 

Apoiado pelo Estado, foi criado com o objetivo de ensinar a 

população a conhecer fatos e histórias do passado, 

incentivando a formação cívica e o progresso da nação; 

 

Foi modelo para outras instituições, criou o curso de 

museologia, sendo responsável pela formação dos 

primeiros profissionais em museus no país; 

 

 

 



MUSEU NACIONAL 



Marcos Históricos: 

 

Curso de Museus do MHN, marca a institucionalização da 

museologia e dos estudos de museus no Brasil; 

 

A Inspetoria de Monumentos Nacionais (1923): principal 

antecedentes do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional(SPHAN)-1934, atual IPHAN, criado em 

1936. 



O IPHAN e os museus: 

Iphan: marca a institucionalização da política cultural no 

pais; 

 

Sofre influencia dos modernistas e pretende a construção 

de uma cultura e identidade nacional; 

 

É presidido pelo Gustavo Barroso, diretor do MHN; 

 

A concepção de Patrimônio é voltada para o culto da 

tradição, privilegiando aspectos morais e patrióticos, (visão 

ufanista do passado e da nação); 

 

É responsável pela coordenação da  política de museus  

 

 

 

 

 



O IPHAN e os museus: 

Atuação considera tímida, se comparada à dedicação à 

preservação do patrimônio cultural material; 

 

Iniciativas importantes: 

Medidas para impedir a evasão de acervo do país; 

Implementação de uma política de criação de museus 

nacionais, resultando na criação:  Em 1937 cria-se o 

Museu Nacional de Belas Artes, Em 1938 o Museu da 

Inconfidência, Em 1943 o Museu Imperial 

 

 

 

 

 

 

 

 



Década de 60 

• Em 1960 criam-se os Museus Villa-Lobos e da 

República 

 

•Criam-se inúmeros museus militares 

 

•Surgem também um grande número de museus 

municipais 

 

•Em 1967 é criado o Museu Lasar Segall 


