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Resumo 

O artigo apresenta aspectos da história do edifício do Museu de Astronomia e Ciências 

Afins, delimitando o processo que resultou na criação do museu e a alteração da função 

original de uso do edifício. Descreve tipologicamente a sede do Mast, a partir da utilização de 

determinados elementos arquitetônicos que fazem referência na representação e na 

composição estilística da edificação. Proponho como ferramenta de análise o uso de 

desenhos dos projetos para o edifício e as recomendações descritas nas Cartas Patrimoniais. 

Exemplifico o novo uso, apresentando uma das primeiras propostas de exposição concebida 

para os espaços do museu. 
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“Não importa quais sejam os direitos de propriedade, a destruição de um prédio histórico  

e monumental não deve ser permitida a esses ignóbeis especuladores, cujo interesse os cega para a honra. (...)  

Há duas coisas num edifício: seu uso e sua beleza. Seu uso pertence ao proprietário, sua beleza  

a todo mundo; destruí-lo é, portanto, extrapolar o que é direito”. (Victor Hugo) 

 

 É possível entender o monumento quando sua identidade é respeitada; refiro-me a 

monumento como um documento que possui características que o definam como tal. A palavra 

‘monumento’ remete etimologicamente para ‘memória’, do termo em latim monumentum – 

derivação de monere: que significa advertir, fazer lembrar. A palavra monumento abre extenso 

conceito de patrimônio definido pela UNESCO1 na Convenção do Patrimônio Mundial, em 1972:  

 

Para fins da presente Convenção são considerados como patrimônio cultural: 

“Os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de 

elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 

da ciência; 

Os conjuntos: grupos de construções isolados ou reunidos que, em virtude da sua 

arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Os locais de interesse: obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, e as zonas, incluindo os sítios arqueológicos, com um valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico“ 

(UNESCO, 2005, p.30). 

 

A afirmativa de Aloïs Riegl propõe que devemos preservar, no sentido amplo da palavra, 

devem ser considerados os aspectos técnico-construtivos da obra criada, consequentemente os 

vestígios da sua memória, que está constituída, em parte, pelos elementos físicos, arquitetônicos e 

históricos da trajetória funcional da vida do monumento. 

 

“Por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente original do termo, 

entende-se uma obra criada pela mão do homem e edificada com o propósito preciso 

de conservar presente e viva, na consciência de gerações futuras, a lembrança de 

uma ação ou destino (ou a combinação de ambos)” (RIEGL, 2006, p.43). 

 

                                                
1
 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura]. 
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Françoise Choay, em seus estudos, mostra que o sentido antropológico da memória, ao 

longo dos tempos, abriu território para a questão arqueológica e histórica, e mais tarde foram 

atribuídos ao termo valores estéticos e de prestígio. Em decorrência, ocorreu “a progressiva 

extinção da função memorial do monumento” (CHOAY, 2006, p.20). Segundo a autora: 

 

“Embora o próprio Alberti, o primeiro teórico da beleza arquitetônica, tenha 

conservado, piedosamente, a noção original de monumento, ele abriu caminho 

para a substituição progressiva do ideal de memória pelo ideal de beleza” 

(CHOAY, 2006, p.20). 

 

Considerando que a arquitetura é um artefato. Afirmo que é também um mecanismo de 

compreensão das sociedades que a conceberam. Entendo que um dos lugares onde se processa a 

relação entre o homem e o patrimônio é o museu. Neste raciocínio, Bellaigue afirma que “o museu 

não é um fim em si, é o meio, o lugar onde se afina, se aprofunda, se expressa esse elo entre o 

homem e o real” (BELLAIGUE, 1992, p.3). 

Vários teóricos da museologia propõem ser fundamental o estreitamento das relações 

entre o indivíduo – o público – e o museu; e a inserção da arquitetura do museu, no conjunto de 

seu acervo, pode contribuir para a conquista deste objetivo. Pensar que o edifício possui a 

dimensão de objeto que acolhe o visitante, propiciando experiências ao vivenciar o espaço 

arquitetônico como um ambiente favorável e capacitado às práticas de inclusão social e cultural.  

Esse pensamento deve estar presente no planejamento dos profissionais de museus e no 

posicionamento político da instituição para que possa assumir a missão de viabilizar a aproximação 

da comunidade, legitimando o compromisso social do museu. 

Outro fator significativo, que determina o posicionamento perante os procedimentos 

das intervenções em edifícios históricos tombados, é o seu uso. O uso definirá a função dos 

espaços e a elaboração de um programa, ou seja, um estudo onde são definidos o uso dos 

compartimentos do edifício, o qual auxilia a estabelecer as diretrizes de funcionamento e 

utilização dos espaços e, posteriormente, planejar as adaptações necessárias às atividades 

administrativas, educativas, exposições, pesquisa, registro, preservação e conservação, e 

ainda, divulgação e atendimento ao público. 

O edifício sede do Mast e as edificações de observação do céu são documentos que 

integram a coleção de bens imóveis do acervo do museu e representam parte importante da 

memória da ciência e tecnologia no Brasil. 
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Neste sentido, o sítio histórico e paisagístico, assim como as construções tombadas sob a 

guarda do Mast, valem-se das definições e finalidades expressas na Carta de Veneza 2 , 

direcionadas para a conservação e a preservação: 

 

Artigo 1 – A noção de monumento histórico compreende, além da obra arquitetônica 

em si, os sítios urbanos e rurais, testemunhos de uma civilização determinada, de 

uma evolução significativa, e de fato histórico. 

Artigo 5 – A conservação dos monumentos será sempre favorecida quando se atribuir 

aos mesmos destinação de utilidade social. Esta utilização, porém, não pode alterar a 

ordem dos elementos decorativos dos edifícios. Dentro dos limites, cumpre conceituar 

e autorizar as reformas que a evolução dos usos e costumes esteja a exigir. 

Artigo 9 – A restauração, uma operação que deve manter caráter excepcional, tem 

por finalidade conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento, 

fundamentando-se no respeito à substância antiga e na autenticidade dos 

documentos. Deve deter-se onde começa a hipótese, e no plano das reconstruções 

conjunturais, o trabalho complementar, considerado indispensável por razões 

estéticas ou técnicas, deverá se destacar da composição arquitetônica, levando 

consigo a marca de nosso tempo. 

Artigo 14 – Os sítios monumentais devem ser objeto de cuidados especiais, para 

salvar sua integridade, assegurar seu mapeamento, sua localização e valorização 

(Apud. MARTINS, 2006, p.80-83).  

 

Na Conferência de Nara3 sobre autenticidade, concebida no âmbito das deliberações da 

Carta de Veneza, desenvolve-se e amplia-se esse documento em resposta ao alargamento dos 

conceitos e definições de patrimônio cultural no mundo contemporâneo: a autenticidade é um fator 

qualitativo e essencial à credibilidade das fontes de informação históricas e possui papel 

fundamental, quer nos estudos científicos sobre o patrimônio cultural, quer nas intervenções de 

conservação e restauro dos bens de Patrimônio Mundial. 

Segundo Isabelle Cury, em sua publicação de coletânea das Cartas Patrimoniais e sua 

utilização pelos profissionais de diversas áreas como ferramenta de trabalho, refere-se ao 

significado da palavra autenticidade de forma intimamente ligada à ideia de verdade: 

                                                
2

 Carta de Veneza – Documento produzido durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de 

Monumentos Históricos, realizado na cidade de Veneza, de 25 a 31 de maio de 1964. 

3
 Carta de Nara – Documento elaborado na Conferência de Nara sobre autenticidade em relação a convenção do 

Patrimônio Mundial, com participantes da UNESCO, do ICCROM e do ICOMOS, ocorrida em 6 de novembro de 1994 em 

Nara (Japão). 



Antonio Carlos Martins 

 

 
6 

 

“[...] autêntico é o que é verdadeiro, o que é dado como certo, sobre o qual não há dúvidas. 

Os edifícios e lugares são objetos materiais, portadores de uma mensagem ou de um 

argumento, cuja validade, no quadro de um contexto social e cultural determinado e de sua 

compreensão e aceitação pela comunidade, os converte em um patrimônio. Poderíamos 

dizer, com base neste princípio, que nos encontramos diante de um bem autêntico quando 

há correspondência entre o objeto material e seu significado” (CURY, 2000, p.325-326). 

 

Luiz Muniz Barreto 4  descreve que o conjunto das edificações que compõem o sítio 

histórico e paisagístico que abrigou, de 1916 a 1985, os serviços do Observatório Nacional são em 

essência, edificações construídas com elementos da arquitetura que caracterizam o estilo eclético 

e, neste sentido, afirmamos a sua representatividade através do seu valor histórico que o define 

como patrimônio cultural. 

O edifício possui simetria acentuada pela diferença dos planos da fachada principal, em 

primeiro plano; no bloco central de acesso existe um portão gradeado de metal e, acima dele, as 

janelas do salão de honra reforçando a verticalidade que culmina com o torreão da cobertura; as 

linhas horizontais predominam e delineiam o contorno da fachada, estando equilibradas pela 

hierarquização das alturas dos pavimentos e das esquadrias de ventilação; as esquadrias de 

pavimento térreo são menores que as do segundo e terceiro pavimentos. Internamente, à primeira 

vista, parece possuir muitos ornamentos, mas o projeto original apresentava um número muito 

maior de ornatos nas fachadas que, segundo o projeto, não foi executado.  

O projeto escolhido para ser construído apresentava uma proposta austera condizente 

com as verbas orçamentárias disponíveis para a construção do edifício. 

O primeiro projeto para o prédio principal foi julgado muito luxuoso pelo Ministério, 

que determinou que ele fosse substituído por um mais simples. Morize, depois de 

muita insistência, obteve do Ministério da Agricultura a delegação de competência 

para que esse segundo projeto ficasse a cargo do Observatório Nacional (BARRETO, 

1987, p.180). 

 

O termo ecletismo designa uma corrente da arquitetura do século XIX, que denota a 

combinação de diferentes estilos históricos em uma mesma edificação. Tal método baseia-se na 

convicção de que a beleza e a perfeição podem ser alcançadas mediante seleção e combinação de 

qualidades das obras dos grandes mestres em diferentes estilos arquitetônicos. 

 

                                                
4

 Luiz Muniz Barreto – Doutor em Ciência pela Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ. Diretor do 

Observatório Nacional de 1968 a 1979 e de 1982 a 1985. 
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Figura 1 – Fachada principal do edifício da Administração Central do Observatório Nacional,  

segundo projeto do engenheiro Mario Rodrigues de Souza (1918). 

 

 

“Todo e qualquer estilo, consoante a sua oportunidade, pode e deve ser adaptado ao 

nosso clima e ao nosso meio, desde que sejam irrepreensivelmente observadas as 

modernas prescrições higiênicas. No Velho Mundo todas as formas arquiteturais 

procederam de estilos anteriores aos quais foi sempre assimilado um elemento 

estranho, dependente do progresso e da transformação das várias civilizações, da 

aquisição de novos conhecimentos, da influência de novas ideias e sentimentos e 

também da introdução de novos materiais” (SEGAWA, 2002, p.32). 

 

No projeto do novo Observatório observa-se um caráter de internacionalização. As 

especificações utilizam materiais construtivos presentes no Pavilhão do Brasil (Fig.2) na Feira 

Internacional de Turim, afinados com a repercussão do uso de materiais industrializados e de 

características cosmopolitas, que se anunciavam na utilização do ferro como elemento estrutural. 

A monumentalidade é um aspecto que está presente nas fachadas do primeiro projeto 

elaborado pelo engenheiro Moraes Rego e do segundo projeto de autoria do também engenheiro 

Mário Rodrigues de Souza para o edifício principal da administração do Observatório Nacional a 

ser construído no morro de São Januário. 
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Figura 2 – Desenho da fachada principal do Pavilhão do Brasil na Exposição Universal de Turim (1911).  

Projeto: Moraes Rego e Jaime Figueira. Desenho: Júlio Antonio de Lima, 1910. 

 

Lourenço descreve que: 

“Por um lado, temos o modelo de museu associado ao progresso técnico e científico 

de uma determinada nação, cujo “primeiro” exemplar é tipicamente considerado o 

Conservatoire National des Arts et Métiers, criado em Paris em 1794. Este modelo 

expandiu-se enormemente na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do 

século XX em virtude de condições sociais e políticas muito particulares, da 

emergência dos estados-nação e das grandes exposições em princípio do século XX“  

(LOURENÇO, 2009, p.50). 

 

Em sua trajetória, como afirma Lourenço (2009), os museus de ciência estão associados 

ao progresso técnico e científico da nação. Esta afirmativa nos faz refletir sobre o caso do Mast e 

sua origem, e a partir desses subsídios aprofundar o conhecimento. 

Sibele Cazelli em importante trabalho de pesquisa de dissertação de mestrado registra o 

processo de criação do MAST, na época subordinado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), e em sua narrativa nos esclarece que:  

 

“com a progressiva transferência das atividades astronômicas para o Observatório de 

Brasópolis, as instalações do ON, no Rio, tenderiam à desativação. Assim, para que 

se conservasse o prédio e mais toda a documentação e instrumentação dentro do 

ON, seria criado o museu” (CAZELLI, 1992, p.65). 
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A iniciativa de criação do museu auxiliou no processo de preservação dos bens históricos: 

grande parte dos instrumentos científicos e os edifícios, ou seja, a casa transformada em museu. 

Cazelli (1992, p.66) ressalta que “a ideia de criação de um museu de ciências não era nova” pois já 

haviam várias iniciativas em vistas de viabilizar a existência de espaços voltados para a divulgação 

científica, entre elas a proposta de um grupo de cientistas do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (CBPF), coordenada por Henry British Lins de Barros (Apud. CAZELLI, 1992, p.66), com a 

finalidade de “transformar a natural curiosidade das crianças e dos jovens em interesse científico 

através de seus equipamentos em funcionamento”. 

 

Para a museóloga Fernanda Camargo de Almeida Moro: 

“o museu tem duas funções primordiais: a preservação e conservação do material e a 

dinamização que se divide em pesquisa e dinâmica ou participação do público. E 

aproveita para enfatizar “que o acervo é imprescindível e que os museus têm que 

nascer de acervos existentes” (Apud. CAZELLI, 1992, p.72). 

 

A mesa-redonda, em 17 de agosto de 1982, foi organizada pelo Grupo de Trabalho 

Memória da Astronomia (GMT) para debater problemas pertinentes à preservação da cultura 

científica. Cazelli destaca sua importância “por considerar que os assuntos discutidos e as opiniões 

dadas são esclarecedoras para o entendimentos das bases teóricas que orientaram as ações 

posteriores para a criação do Mast” (CAZELLI, 1992, p.70). 

Segundo Cazelli (1992), em 8 de março de 1985, em decorrência do estímulo de 

expressivas personalidades da comunidade científica e dos resultados do Projeto Memória, e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi criado o Museu de 

Astronomia e Ciências Afins com a sigla MAC. No ano de 1996, o Museu de Astronomia e Ciências 

Afins teve sua sigla modificada para Mast. 

Instalado no campus do antigo Observatório Nacional, o Mast passa a reunir um acervo 

que inclui instrumentos e equipamentos utilizados em Astronomia, Física, Astrofísica, Geofísica e 

Meteorologia. Conserva e preserva também documentação iconográfica e documental em seu 

Arquivo. O museu tem sob sua guarda o acervo reunido a partir de 1982, através do projeto 

Memória da Astronomia e Ciências Afins no Brasil, que encontra-se em uma reserva técnica aberta 

ao público desde 1995. O edifício principal com três pavimentos em estilo eclético, utilizando vários 

componentes neoclássicos, juntamente com suas cúpulas de observação do céu, está situado num 

bosque a 42.650 m² no bairro Imperial de São Cristóvão, lugar que de 1915 a 1980 abrigou os 

serviços do Observatório Nacional. 
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No acervo do museu, encontram-se também uma coleção representativa de parte do 

mobiliário que pertenceu ao Observatório Nacional. O edifício sede possui elementos integrados à 

arquitetura de valor simbólico e estético, por exemplo, os vitrais, os lustres e as esculturas que 

eram elementos integrados do Pavilhão do Brasil construído para a Feira Internacional de Turim, 

na Itália, em 1911. 

As ações do Mast concretizam-se através da realização de pesquisas em história da 

ciência, exposições, atendimento orientado a estudantes, cursos, palestras e seminários, 

atendimento em biblioteca especializada e promoção de eventos educativos e culturais, em 

coerência com os seus objetivos: 

– Recuperar, preservar e divulgar acervos que constituem a memória científica brasileira, 

em especial da Astronomia e ciências correlatas. 

– Promover e desenvolver pesquisas e atividades direcionadas para a produção de 

conhecimento na área de história da ciência e estudos museológicos e pedagógicos, visando 

salvaguardar, conservar, preservar e divulgar as coleções e acervos da cultura científica nacional. 

– Difundir e popularizar a ciência, atuando como centro nacional de divulgação científica, 

com o propósito de despertar vocações para a pesquisa, estimular o pensamento crítico e 

favorecer a compreensão do papel da ciência e da tecnologia na vida social e cultural do país. 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins mantém intercâmbio com instituições públicas e 

privadas, como universidades e centro de ensino científico. Seu quadro é formado por equipe 

multidisciplinar composta por astrônomos, físicos, museólogos, bibliotecários, historiadores, 

pesquisadores, antropólogos, matemáticos, arquitetos e técnicos especializados. 

O Mast ao ocupar a sede do Observatório Nacional e guardar a maioria dos instrumentos 

científicos que registram a história desta instituição científica. Desta forma, o museu nasce 

herdando a responsabilidade e o compromisso de legitimar, preservar, conservar, divulgar os 

serviços, a pesquisa e os avanços científicos estreitamente vinculados à memória da história da 

ciência e técnica no Brasil. 

As prerrogativas para a criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins estão no 

documento intitulado “Museu de Ciências: Proposta de Criação”, o qual tem referências a 

instituições como o Palais de La Découverte, o Science Museum, o Exploratorium e o Musée de 

Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

“No sentido de concretizar o projeto de criação do museu, a Comissão de Estudos 

encarregada de elaborar o ‘projeto de preservação da memória científica brasileira’, 
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encaminhou um conjunto de recomendações à direção do CNPq. Dentre elas se 

destaca a proposta de criação em 1984 do Núcleo de Pesquisa em História da 

Ciência” (NHC) (COSTA, 2009, p.45). 

 

O Núcleo de Pesquisas em História da Ciência (NHC) estava vinculado diretamente ao 

CNPq sem a intermediação do Observatório Nacional. 

Segundo Cazelli, o objetivo do NHC era criar o Museu de Astronomia e Ciências Afins com 

a colaboração do Observatório Nacional e outros institutos vinculados ao CNPq. O grupo solicitou o 

tombamento do conjunto arquitetônico situado no morro São Januário e das coleções de 

instrumentos científicos, que finalmente foi promulgado pela Secretaria de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN). 

O processo de tombamento do Observatório Nacional – Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) foi finalizado em 14 

de agosto de 1986, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural (INEPAC) em 1987. 

Segundo Costa (2009), o vice-governador e secretário extraordinário de Ciência e Cultura, Darcy 

Ribeiro, determinou através do INEPAC o tombamento provisório de nove bens considerados 

monumentos à memória do Rio de Janeiro e do país. 

O tombamento definitivo pelo INEPAC foi outorgado em 21 de outubro de 1987, 

destacando-se os seguintes aspectos: tombamento o imóvel Sede do Observatório Nacional 

(Figura.3); inclusão no tombamento do acervo de instrumentos, documentos, equipamentos e 

móveis existentes; identifica-se como área de proteção da ambiência todo o campus abrangendo o 

conjunto dos pavilhões que abrigam as lunetas meridianas e equatoriais de observação do céu 

(Figura 4) que constituem a propriedade, incluindo as árvores existentes e a Ladeira do Gusmão. 

 

Figura 3 – Edifício Administração Central do Observatório Nacional. Acervo Mast/MCTI).  

Fotografia: Autor desconhecido, 1921. 
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Figura 4 – Conjunto dos pavilhões de observação do céu. Acervo Mast /MCTI).  

Fotografia: Autor desconhecido, 1921. 

 

Os membros do Projeto Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins, segundo 

Cazelli (1992, p.74), tinham como principais objetivos organizar o acervo histórico do Observatório 

Nacional, desenvolver diversas atividades e exposições voltadas para a divulgação da astronomia 

e de sua história, apresentando o acervo para o público em geral.  

Um dos passos foi organizar a exposição ‘Centenário da Passagem de Vênus pelo Disco 

Solar’, aberta ao público no dia 8 de dezembro de 1982. Com esta iniciativa inaugurou-se um 

espaço de exposições com diferenciais no Rio de Janeiro: o antigo edifício da Administração do 

Observatório Nacional começava a receber uma nova atribuição de uso.  

A exposição ocupou espaços do terceiro andar do edifício – o salão de honra e  

mais duas salas próximas às salas antes utilizadas pelo diretor do ON. A exposição atraiu, 

em função de ampla divulgação na imprensa, um público de 1.258 pessoas nos primeiros 12 

dias úteis após a inauguração. 
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Figura 5 – Exposição temporária ‘Centenário da Passagem de Vênus pelo Disco Solar’, ambiente cenográfico do 

observatório montado na Ilha de São Thomas em 1882. Acervo Mast/MCTI). 

Fotografia: Pedro Oswaldo Cruz, 1982. 

 

Segundo Andrade (2007), os visitantes ficavam impressionados com a cenografia em 

escala real do pavilhão central do observatório brasileiro montado na Ilha de São Thomas (Fig.5). 

O local foi reconstituído baseado em fotografias e na descrição do relatório da expedição publicado 

nos Annaes do Observatório (1887).  

A exposição apresentou objetos científicos e teve como proposta estimular a curiosidade 

por meio da investigação científica e dos serviços prestados pela ciência à sociedade. A concepção 

da exposição privilegiou a história social da ciência através da integração da história dos 

instrumentos de astronomia, meteorologia e de outros com igual valor histórico. 

Neste caminhar, o Projeto Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins ganha status 

de coordenação e o Núcleo de Pesquisa em História da Ciência (NHC) passou para a 

subordinação direta do presidente do CNPq. 

Em 8 de março de 1985, o Museu de Astronomia e Ciências Afins é criado e iniciativas 

relacionadas à divulgação científica, preservação de documentos e objetos de C&T, e história das 

ciências exatas e da natureza passaram a ser articuladas e associadas ao nome Mast. 

 

 



Antonio Carlos Martins 
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