
Palácio da República

JARDIM



Espaço

Jardim do Palácio / Museu da República

(Palácio do Catete – Antiga residência do presidente da república)



Localização

Rua do Catete, nº 153, Catete - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22220-000

Contato
Site: www.museudarepublica.org.br
Tel: (21) 3235-3693
mr@museus.gov.br (Para informações e solicitações)

Falar com Consuelo Lage
Produtora Executiva do Museu da República
IBRAM/MINC
mr.cultural@museus.gov.br
Tel:(21) 22054327 / (21) 3235-5124
Cel:(21) 95197648



Horário do parque

Diariamente, de 8h às 18hs.

O Portão da Praia do Flamengo funciona de segunda a sexta, de 8h às 18h.

Sábados, domingos e feriados, o portão permanece fechado.

Durante o horário de verão o parque estará aberto até às 19h.



Condições de uso para filmagem

•Enviar solicitação por email especificando local, data, horário, descrição da
gravação ou sinopse ( em caso de ficção), número de participantes e perfil
do solicitante.
*Os pedidos devem ser feitos com pelo menos uma semana de antecedência,
para nossa assessoria de imprensa ou assessoria cultural.

*A temática abordada é fundamental para a liberação da gravação.

*Em caso de factual, jornalismo , entrevistas para programas culturais, nada é co
brado.

*Para ficção é feita uma análise do roteiro , pela direção, e caso aprovado, solicit
amos alguma permuta por material que o Museu esteja precisando, mas isso
depende do órgão solicitante.

Todas as placas de carros que vão entrar em nosso estacionamento devem ser in
formadas para repassarmos ao setor de segurança.
.



O JARDIM

O Palácio do Catete foi erguido no século XIX, no chamado “Caminho do Catete”.

Iniciada a construção do Palácio, o Barão de Nova Friburgo adquiriu novas
terras, incorporando a área ao fundo do terreno e a aléia central do parque,
onde já então havia as palmeiras existentes até hoje.

A remodelação do jardim do Palácio para a ocupação da sede do Poder
Executivo Nacional ficou sob a coordenação de Paul Villon, discípulo do
paisagista francês Auguste Marie Françoise Glaziou.

Um antigo pavilhão do parque foi transformado em coreto. Foram, também,
construídas dependências para os mordomos e criados da presidência.

As instalações elétricas representaram uma grande inovação tecnológica na
reforma de adaptação do Palácio.



Para assegurar o transporte de carvão para a usina elétrica do Palácio, foi
construído um ramal para a linha férrea do bairro do Catete. Alguns anos mais
tarde, essa construção foi transformada em garagem presidencial, atualmente
funciona como parte do Museu do Folclore.

Em 06 de abril de 1938, o Palácio do Catete e seu respectivo Jardim foram
tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),no ano de
1960, com a criação do Museu da República, o jardim foi aberto ao público.

Em 1995, um novo projeto paisagístico foi elaborado para o parque, sendo
realizada uma ampla reestruturação.



O PALÁCIO

O Palácio Nova Friburgo, atual Palácio do Catete, construído entre 1858 e 1867 
pelo comerciante e fazendeiro de café Antônio Clemente Pinto, Barão de Nova 
Friburgo, consagrou-se como um monumento de grande importância histórica, 
arquitetônica e artística. 

Sua concepção em estilo eclético é resultado do trabalho de artistas 
estrangeiros de renome, como o arquiteto Gustav Waehneldt e os pintores Emil 
Bauch, Gastão Tassini e Mario Bragaldi. 

Em 1889 o Palácio foi vendido à Companhia do Grande Hotel Internacional e, 
posteriormente, antes que fosse instalada qualquer empresa hoteleira no 
imóvel, foi vendido ao maior acionista da Companhia, o conselheiro Francisco de 
Paula Mayrink. 



Em 18 de abril de 1896, durante o mandato do presidente Prudente de Moraes, 
o Palácio foi adquirido pelo Governo Federal para sediar a Presidência da 
República.

Para receber os presidentes e seus familiares, ampla reforma foi executada ,dela 
participaram importantes pintores brasileiros como Antônio Parreiras e Décio 
Villares e o paisagista Paul Villon.

O Palácio do Catete foi palco de intensas articulações políticas, como as 
declarações de guerra à Alemanha, em 1917, e ao Eixo, em 1942, a implantação 
do Cruzeiro como sistema monetário nacional, memórias de momentos de 
consternação e comoção nacional, como o velório do presidente Afonso Pena, 
em 1909, e o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954.

Sede do Poder Republicano por quase de 64 anos, 18 presidentes utilizaram 
suas instalações. Coube a Juscelino Kubitschek encerrar a era presidencial do 
edifício, com a transferência da Capital Federal para Brasília em 21 de abril de 
1960. O Palácio do Catete passou então a ser organizado para abrigar o Museu 
da República, inaugurado a 15 de novembro do mesmo ano.



Para assegurar o transporte de carvão para a usina elétrica do Palácio, foi
construído um ramal para a linha férrea do bairro do Catete. Alguns anos mais
tarde, essa construção foi transformada em garagem presidencial, atualmente
funciona como parte do Museu do Folclore.

Em 06 de abril de 1938, o Palácio do Catete e seu respectivo Jardim foram
tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),no ano de
1960, com a criação do Museu da República, o jardim foi aberto ao público.

Em 1995, um novo projeto paisagístico foi elaborado para o parque, sendo
realizada uma ampla reestruturação.



Temas e Justificativa

Tema
Diversos genêros e temas de filme cabem na locação

Justificativa

O jardim é um local bem amplo e com diferentes locais.

Possui um lago,pequenas pontes, chafariz, parque infantil, um coreto, um amon
toado de pedras que nos remete a uma caverna.

Apesar do prédio em sua entrada principal, o coreto, as pequenas pontes e estát
uas terem sido construídos no século XVIII, e o palácio possuir uma arquitetura
bem datada, o jardim pode ser usado como locação de filmes ambientados em 
praticamente em qualquer época.



Assim, ele ainda pode servir para diferentes gêneros de filmes.

Essa locação seria uma boa opção para filme de gênero como:

Romance
Drama
Comédia romântica
Suspense
Terror
Trash
e outros.

É viável para filmes universitários (com pouco orçamento), grandes
produções, novelas, minisséries...



A escolha da locação

A idéia da escolha dessa locação no trabalho era ter no arquivo de pesquisa 
para direção de arte uma locação que não fosse tão restrita. 

E que diferente da maioria dos filmes produzidos, nos últimos anos, pela 
UFF, não fosse internas. 

O interessante do local, é que ele pode ser aproveitado como mais de uma 
locação. Ou seja, por ser amplo e possuir em cada parte sempre alguma 
caracteristica e/ou objetos diferentes; cada “parte” do jardim, pode ser 
utilizada nas filmagens como sendo um lugar diferente de outro.

Assim, temos um locação múltipla. 



Sensação do local

O local pode transmitir diversas sensações dependendo do horário de filma
gem e da forma como for aproveitado pelo diretor de arte, fotografia e
o próprio diretor do filme .

Comédia, Romance, Drama: O jardim promove durante a visita uma
atmosfera acolhedora, calma e serena.

Terror e Suspense: Ao entardecer, o fato de haver diversas árvores e um
corredor reto que percorre todo o jardim, o local começa a transmitir
uma sensação de insegurança.



Atmosferas

Como já foi dito a locação apresenta diversas sensações, logo diversas 
atmosferas. 

Não é possivel definir uma principal. Isso depende da proposta do filme.

Atmosferas: Alegria, exuberância, infantil, romântica, sobriedade,onírica, 
bucólica,tensa, assustadora.



A paisagem

Optamos por chamar a paisagem de Classicista. 
Porém vale ressaltar, que dependendo da forma que o filme utilize do espaço, essa pode 
variar. Porém, pela nossa sensação do local e pensando na mais simples e primeira 
impressão, esse tipo de paisagem é a que melhor se enquandra. 

Características:
Opõe-se aos exageros e rebuscamentos. Os temas também são simples e comuns aos seres 
humanos: amor, morte, casamento, solidão. As situações mais freqüentes apresentam um 
pastor abandonado pela amada, triste e queixoso.

Volta aos modelos clássicos greco-latinos da Antigüidade e aos renascentistas. Acreditavam 
ser a arte uma cópia da natureza, refletida através da tradição clássica. Por isso a presença da 
mitologia pagã, além de frases latinas.



carpe diem - pastor, ciente da passagem do tempo, convida a pastora a gozar o 
momento presente

locus amoenus - o lugar ameno, onde se encontra a paz para o amor

A vida simples, bucólica, pastoril, busca do locus amoenus (lugar ameno) era só um 

estado de espírito, uma vez que todos os poetas árcades moravam na cidade, e com 

isso construíam jardins que representava o campo dentro da cidade. São comuns 

metamorfoses: transformações de seres humanos em entes naturais 



Fonte: Google








