Museu de Ciências da Terra

UM PALÁCIO NA HISTÓRIA GEOLÓGICA BRASILEIRA

O Palácio Geológico na Capital Federal das Luzes : notas sobre a consagração da memória e patrimonialização do
edifício do Museu de Ciências da Terra.
A cidade traduz uma potência que acompanha os movimentos sociais na variedade de dimensões temporais no espaço físico, ambiente
repleto de imagens sedutoras.
As modificações na paisagem do Rio de Janeiro são aceleradas pelo movimento de modernização iniciado nos séculos XIX que dotou as
cidades de civilidades como museus, universidades, academias, instituições de arte e templos de saberes, aonde afloravam signos
compartilhados no convívio social, concatenado a uma dinâmica “europeizante” (FREYRE, 2003 p. 27) iniciada em 1808, quando a
repentina migração da Corte gerou um “choque cultural” na população composta por cativos e trabalhadores livres e a comitiva
portuguesa. As transformações atingem seu ápice até então, na primeira metade do século XX quando a rotina dos habitantes era marcada
por novas formas de consumo e status no Rio de Janeiro, que já se acreditava civilizado.

Nas primeiras décadas da República a brisa moderna trazia a percepção da aceleração do tempo, o que significava para alguns angústia,
para outros fonte de inspiração ao olhar a cidade como campo lúdico e de novas diversões, não apenas lugar do trabalho, mas da
socialização. Nessa esteira temos fontes inesgotáveis como a literatura de João do Rio sob o Rio de Janeiro e seu olhar sob o “dandismo
costumaz” (HOOPER, MAIA). É nesse sentido que a cidade é mais a personagem que simplesmente um locus, trata-se de uma mudança
epistemológica fundamental que dota os sujeitos de uma nova postura.
Em 1908, data do primeiro centenário da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, as elites republicanas compartilhavam a proposta de
exibir para o mundo todo a modernidade e o esplendor da cidade, através de uma Exposição Nacional. A exposição Nacional de 1908,
(Agrícola, Pastoril, Industrial e de Artes Liberais) em comemoração ao centenário de abertura dos portos às nações amigas, localizou-se
na Praia Vermelha. Assim, um século após o desembarque do Príncipe D. João no Rio de Janeiro, a capital da recente República
brasileira festejou a abertura dos portos em um momento de transformação da sua estrutura motivada por uma política de saneamento
higiênico e moral da pobreza nos anos de 1903 a 1906, executada por diversos agentes de um plano compartilhado do poder (pelas mãos
do prefeito Pereira Passos, do médico Oswaldo Cruz dentre outros) objetivando romper com o traçado colonial. O grandioso edifício onde
hoje se abriga o Museu de Ciências da Terra foi concluído em 1908 e intitulado Palácio dos Estados na grande Exposição que reuniu mais
de um milhão de visitantes. O prédio do Palácio dos Estados, principal pavilhão da exposição, com área de 7.600 m2 , possuía 91 salas
para uso dos vários estados e de instituições. De todos os prédios, somente o Pavilhão dos Estados permaneceu com as características
próximas ao da sua construção.

De portos abertos aos estrangeiros o Rio de Janeiro do século XX exibia um ideal arquitetônico que representava os principais agentes daquele projeto:
exportadores de café, comerciantes de luxo, grandes jornais, teatros, instituições. Em meio a esse contexto, as elites republicanas compartilhavam a proposta de
exibir para o mundo todo a modernidade e o esplendor da cidade, através de uma Exposição Nacional.
Na Exposição Nacional de 1908 foram encenados textos assinados por Martins Penna, José de Alencar, e o mestre Machado de Assis - falecendo um mês após da
abertura da feira. A Praia Vermelha enquanto um dos palcos onde fora instalada a Exposição Nacional tornou-se visível mundialmente. Seu portal de entrada,
inspirado na última Exposição Universal de Paris, ambientava os visitantes na cidade da Era das Luzes com as calçadas com macadame e dotadas de toda a
infraestrutura higiênica. “Iluminadas com “15.000 lâmpadas, sendo 8.020 coloridas”, suas ruas foram nomeadas com datas e nomes ligados à memória da
história nacional. Voltados para a vista exuberante do Pão de Açúcar funcionava como uma cidade dentro da Capital Federal.

Capítulos anteriores à História do “Palácio da Geologia Brasileira” (TOSATTO, 1994) remete-nos ao dia 13 de janeiro de 1881 quando foi lançada a pedra
fundamental do novo prédio da Faculdade de Medicina (FILGUEIRAS e BARRETO, 2007) na Praia da Saudade, atual Avenida Pasteur, na presença do Imperador D.
Pedro II, que também nomeava a nova instituição. O arquiteto Antônio de Paula Freitas foi incumbido pelo governo para projetar os edifícios da Universidade Pedro
II. No entanto, a construção do primeiro prédio foi paralisada em meados da mesma década de 1880, em decorrência da falta de verbas e da ferrenha oposição de
intelectuais positivistas. Embora a consolidação da Universidade tenha sido objeto de problemas político-institucionais, verifica-se que há uma vinculação deste prédio,
que hoje abriga o Museu de Ciências da Terra, à longa trajetória de institucionalização da ciência no Brasil.

Em estilo neoclássico com uma suntuosa escadaria esculpida em gnaisse, conhecido como Gnaisse Rio de Janeiro (PINTO, 2009), o edifício monumental se
constitui como um notável exemplo da utilização dessa pedra, fora da área central do Rio de Janeiro (se encontra nas redondezas outro exemplo localizado no
Cemitério São João Batista, o pórtico do cemitério se destaca por ser trabalhado em blocos do granito (Gnaisse Facoidal), encimada pela tarja da emblemática
da Santa Casa de Misericórdia). Além das dezenas de obras de arte, algumas tombadas, e três pinturas de Antônio Parreiras.

Em novembro de 1909, um ano após o término da Exposição Nacional, o Serviço Geológico instalou-se no edifício, juntamente com outros
órgãos do Ministério da Agricultura. No caso específico, a história institucional do Museu de Ciências da Terra se entrelaça com o esforço
para institucionalizar a ciência no Brasil, e a construção da História das geociências no Brasil marcada pelas contribuições do Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil, o conhecimento produzido pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, que hoje se consagra
como um órgão fiscalizador das riquezas geológicas do país, e de seu atual gestor: o Serviço Geológico do Brasil. A esta Casa cabe, por
delegação da Lei, com fulcro na Constituição Federal, ser o depositário oficial dos dados e informações sobre geologia, recursos minerais
e recursos hídricos do nosso território.

Em 1934, foi extinto o Serviço Geológico e criado o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, ainda subordinado ao Ministério de Agricultura e em
1940 o órgão dantes intitulado Serviço Geológico passou a ser chamado de Divisão de Geologia e Mineralogia. No ano de 1960, com a criação do Ministério das
Minas e Energia, o DNPM é transferido para ele, e em 1970 (Decreto 66.058) o prédio passou para o patrimônio da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais – CPRM, criada um ano antes, que hoje abriga o Escritório do Rio de Janeiro da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, sob o âmbito do qual, hoje se
encontram as dependências do Museu de Ciências da Terra, cedido à responsabilidade da CPRM através de acordo de cooperação com o Departamento Nacional
da Produção Mineral. Apesar da instituição do museu intitulado Museu de Ciências da Terra ser recente, datando de 24 de novembro de 1992 através da
Portaria de número 639, consideramos sua concepção estrutural inicial aos processos de formação dos seus acervos, datado de 1907 sob a chefia do geólogo
estadunidense Derby, logo, entende-se a história da instituição como sendo bem mais antiga e complexa, inclusive sendo um marco referencial da História
Patrimonial e Cultural, e da História das Geociências no Brasil.

Criada em 1969 a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, também conhecida pela sigla CPRM, pelo decreto 764 de 15 de agosto,
passou a se intitular de Serviço Geológico do Brasil e hoje acolhe, além de diversas áreas técnicas, o Museu de Ciências da Terra, que
teve paleontólogos como: Llewellyn Ivor Price, Margot Guerra Sommer, Diogenes de Almeida Campos (diretor executivo do Museu), e
participa junto a vários outros museus do país, da divulgação científica nacional através de seminários, congressos, feiras e exposições. A
entrada é gratuita e a visita de grupos deve ser agendada.
Há que se destacar além do acervo, e das diversas exposições temporárias, as exposições permanentes, sendo elas: No Tempo dos
Dinossauros – Acervo de vertebrados fósseis que viveram no Brasil durante a Era Mesozoica, suas origens e descendentes até os dias de
hoje; Lewellyn Ivor Price + 100, um Paleontólogo – Uma mostra contando a vida de um dos maiores paleontólogos do DNPM, com seu
legado científico e cultural deixado para o Brasil; Dinossauros do Triângulo – Acervo de vertebrados fósseis encontrados no Triângulo
Mineiro; Mostra Mineralógica e Petrográfica, e a Exposição "O que é Geofísica?" de cunho didático, tem o objetivo de motivar o interesse
de estudantes e de informar a sociedade sobre a importância da Geofísica, a partir de diversos experimentos que ilustram as aplicações
dessa ciência de maneira interativa.

O Museu guarda o maior conjunto de fósseis do Brasil, além de valioso acervo documental e iconográfico, como desenhos e fotografias.
Todo este conjunto o caracteriza como o mais completo e representativo de todos os elementos que compõem a estrutura geológica do
território brasileiro. Vale ressaltar que o Museu possui ainda uma biblioteca com mais de 90 mil volumes.
As coleções do Museu de Ciências da Terra resultam dos trabalhos realizados por várias gerações de geocientistas que passaram pelo
Serviço Geológico e, mais tarde, pelo DNPM, tecendo fios e rastros da História Mineralógica Brasileira.

Concluímos que o olhar sob a cidade é atraído por uma sedução de imagens ora descortinando dimensões modernizantes voltadas para o
futuro e apagamento, ora sob o olhar voltado para o passado, para o tombamento e restauro de patrimônios. A disputa de memória tem
levado a mobilização de diversos grupos em torno da valorização do patrimônio histórico, no qual dever ser incluída a paisagem urbana,
em um esforço que está levando a uma transformação de uma atitude coletiva a combater hábitos antigos e arraigados de apagamento
transformação ligada as orientações conduzidas pelo Governo Federal através das políticas patrimoniais de tombamento, das legislações
específicas do Estatuto dos Museus através da Lei 11.904/2009 e da Política Nacional de Museus. A análise do Patrimônio Histórico da
cidade dialoga com as recentes interpretações da História Cultural como espaço de tensão entre distintas percepções sociais, isso implica
entender o quão distintos são os signos compartilhados nos distintos territórios de percepção de paisagens, Patrimônio e Cultura no
mundo (PENSAVENTO, 2007).

O Prédio do Museu de Ciências da Terra inaugurado pelo presidente Afonso Pena, é basculante dessa História Cultural e Patrimonial da cidade, contendo uma
grande relevância científica, histórica e artística para o Estado Brasileiro. No dia 23 de maio de 1973 ocorreu um grande incêndio no bloco cedido ao Museu, que
consumiu mais de 160 mil livros, comprometeu grande parte da estrutura física do prédio e, consequentemente, o espaço para exposição e acervo. Apesar disso, por
meio do Decreto Nº 13.275, de 11 de outubro de 1994, é efetivado o processo de tombamento (nº 12/002286/92) do prédio pela Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, o que demonstra a importância que a municipalidade dá a esse imóvel que já serviu para abrigar inúmeras repartições públicas, e comportou os mais
relevantes cientistas, responsáveis por implantarem as bases para a geologia e mineração brasileiras, cuja restauração do Museu que abriga a maior coleção de
fósseis do Brasil, uma grande coleção de rochas, meteoritos e mineralogia, exaltada por visitantes, estudantes, e pesquisadores do mundo todo, e deveria contar com a
atuação de profissionais idôneos e com comprovada e notória especialização em arquitetura e recuperação de obras de arte.
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