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O Palácio Itaboraí já
foi colégio, faculdade de
direito e residência de
verão de governadores.
Na foto menor, um
dos salões do imóvel

imóvel construído há
exatos 110 anos será re-
formado e depois entre-
gue, novo em folha, à

população da Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro. A restau-
ração do Palácio Itaboraí, em
Petrópolis, conduzida pelo Depar-
tamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da Casa de Oswaldo Cruz
(COC), tem por objetivo devolver
à comunidade a construção, que
passará a sediar cursos, exposi-
ções, concertos e uma variada gama
de atrações culturais, eventos soci-
ais e atividades acadêmicas.

O projeto prevê a recuperação
da integridade física e estética do
conjunto, dedicando especial cui-
dado às áreas nobres do palácio e
fazendo adequações nos locais
onde o desenho original foi desca-
racterizado. No palácio será insta-
lado um centro multimídia que dará
acesso irrestrito à população ao
uso da internet e de recursos de
áudio e vídeo. Terminadas as
obras, a Fiocruz pretende implan-
tar no Itaboraí núcleos de estudos
que privilegiem a temática petropo-
litana tanto em seu viés histórico
(a recuperação da memória do pe-
ríodo em que Oswaldo Cruz viveu

no município ou o estudo da medi-
cina no Segundo Império), quanto
pelo viés técnico-científico (a dis-
cussão dos temas que afetam a qua-
lidade de vida da população).

A ação de restauro incluirá os
jardins que circundam o Itaboraí.
A intenção é retirar pequenas edi-
ficações de apoio que foram feitas
nos últimos anos e que são alheias
ao conjunto geral do palácio. Se-
rão criadas trilhas
que permitirão an-
dar pelos jardins –
eles voltarão a in-
corporar aspectos
visuais característi-
cos do paisagismo
do final do século
19 – e em parte da
mata que integra o
terreno. Há também a vontade de
se instalar um parque temático para
o público infantil semelhante ao
que existe no campus da Fiocruz em
Manguinhos, no Rio. O DPH acu-
mulou capacidade técnica em res-
taurações feitas nas edificações tom-
badas em Manguinhos, em traba-
lhos desenvolvidos em sintonia
com o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan).

O palácio, que está degradado

e integra o conjunto urbano de
Petrópolis, é tombado pelo Iphan e
foi erguido em 1892 para ser a resi-
dência de verão do engenheiro e
construtor italiano Antonio Jannuz-
zi. A construção fica na esquina da
rua Elisa com avenida Moura, no bair-
ro Valparaíso. O Itaboraí abrigou, de
1894 a 1920, o Colégio Americano.
O palácio sediou também a primeira
faculdade de direito de Petrópolis.

Décadas mais tar-
de ele se tornou
residência de ve-
rão dos governa-
dores do Rio. A Fi-
ocruz recebeu o
Itaboraí do gover-
no do estado, em
cessão de uso, em
dezembro de 1998.

Até aquele ano funcionaram no
palácio quatro órgãos estaduais: a
Feema, a Coordenadoria Regional da
Região Serrana II, o Centro de Estu-
dos Supletivos de Petrópolis e a Fun-
dação Leão XIII. Esta ocupação se
mostrou inadequada para a conser-
vação e preservação da edificação e
ainda para as funções a ela destina-
das, já que o prédio tem vocação
residencial e de recepção, adaptado
para atividades acadêmicas.
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