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RESUMO 
 

 

Rocha, Vanessa Gomes. Rompendo Silêncios: Abordagens pedagógicas sobre a questão negra 

no Brasil no Museu da República. 2018. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 

em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 201X. 

 

 

Esse trabalho se propõe a problematizar as ausências representativas da figura do negro, 

mediante análise iconográfica de algumas obras pertencentes ao acervo do Museu da República, 

no intuito de questionar historicamente a importância social e cultural dessas figuras que foram 

excluídas e/ou silenciadas na construção da nação e da identidade brasileiras. Para além desses 

questionamentos, essa pesquisa tem o intuito de fomentar intervenções pedagógicas a serem 

trabalhadas como ferramentas auxiliares, durante a visita ao espaço de saber, bem como, em 

sala de aula, juntamente com o material de estudo que o Museu da República pode oferecer, no 

que tange o estudo da questão racial no Brasil Republicano. 

 

Palavras-chave: Negro; Representação; Identidade; Império do Brasil; Primeira República; 

Prática de Ensino. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 
 

ROCHA, Vanessa Gomes. Breaking Silences: Pedagogical approaches on the black issue 

in Brazil in the Museum of the Republic. 2018. 69 f. Final paper in the Curso de 

Especialização em Ensino de História da África – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

This paper proposes to problematize the representative absences of the black figure, 

through iconographic analysis of some works belonging to the collection of the Museum 

of the Republic, in order to question historically the social and cultural importance of 

these figures that were excluded and / or silenced in the construction of the nation and 

identity. In addition to these questions, this research aims to promote pedagogical 

interventions so that they can be worked as auxiliary tools during the visit of the 

knowledge space, as well as in the classroom, along with the study material that the 

Museum of the Republic can offer, in what concerns the study of racial question in 

Republican Brazil. 

 

Keywords: Black People; Representation; Identity; Empire of Brazil; First Republic; 

Teaching Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por finalidade indicar caminhos pedagógicos para se tratar 

a questão negra no Brasil republicano – com ênfase nos anos iniciais da primeira república 

– por intermédio do uso de parte do acervo do Museu da República, localizado no Palácio 

do Catete, cidade do Rio de Janeiro. A ideia de tratar deste tema por meio do referido 

Museu surgiu a partir de algumas questões.  

A primeira delas é o fato de que o Museu da República é um dos espaços de 

promoção de saberes – fora da circunstância escolar habitual – que pode ser utilizado 

pelos professores do ensino básico para abordar e caracterizar conteúdos referentes à 

república brasileira, processo pedagógico esse, que, pude vivenciar por meio da minha 

experiência de trabalho enquanto mediadora no museu no intervalo dos últimos dois anos. 

A segunda delas foi a percepção de que há, na totalidade das exposições fixas 

oferecidas pela instituição, certa carência documental no que diz respeito à comunidade 

negra – brasileira ou africana – residente no Brasil durante os primeiros anos da república. 

Ou seja, do ponto de vista da forma como as exposições foram organizadas – tanto na 

porção que será tratada neste trabalho, quanto nas demais – não há no acervo disponível 

um amplo conjunto de peças que sugiram inclinações objetivas para um debate acerca da 

população negra – africana ou afrodescendente – no Brasil, o que tende a dar menor 

visibilidade a algumas questões que lhes eram, ou que ainda lhes são, bastante caras na 

atualidade. Esta percepção ficou ainda mais aguçada através de certos diálogos e 

questionamentos promovidos por alunos nas visitas em que estive na posição de 

mediadora. Diante disso ficava cada vez mais evidente a importância e a necessidade de 

um estudo mais aprofundado acerca deste aspecto no que diz respeito ao trato com o 

conjunto do acervo presente no museu.  

Por fim, somou também bastante para a escolha a compreensão de que estes 

mesmos silêncios podem ser eloquentes, o que significa dizer que é possível pensar em 

roteiros museológicos que possam promover reflexões exatamente a partir das ausências, 

propondo olhares mais aguçados acerca do que está ocultado.  

Para a realização do objetivo proposto por este trabalho será necessário, portanto, 

não somente analisar o acervo do museu a partir do que está exposto, mas propor uma 

intervenção pedagógica que sirva ao intuito de indicar como docentes podem explorar as 

escolhas do acervo – no seu conjunto de presenças e ausências – como uma forma de 
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fomentar discussões acerca de questões envolvendo a população negra do Brasil 

republicano.  

Neste sentido, o Museu da República será analisado enquanto um lugar de 

possibilidades, bem como de construção de saberes e de interações. Deste modo, será 

fundamental olhá-lo de forma interativa, construtiva e interdisciplinar, não o assumindo 

como um espaço de saberes fixados, imóveis e incontestes. Ao contrário disso, a proposta 

tem o intuito de sinalizar como é possível se trabalhar não somente com aquilo que está 

exposto, mas também com aquilo que está encoberto, estabelecendo diálogos com o 

acervo museológico a partir das ausências históricas e representativas que possam ser 

sentidas em seu interior. Sendo assim, o trabalho apontará para a necessidade de uma 

leitura que ultrapasse aquilo que está concretamente apresentado, exigindo reflexões que 

procurem dialogar com algumas questões que se referem à montagem dos acervos e os 

seus significados imediatos no âmbito da produção e reprodução de sentidos sobre o 

passado e o presente, o que tende a evidenciar, por sua vez, o papel do museu enquanto 

um “lugar de memória na sociedade contemporânea”. (PACHECO, 2012, p. 79). 

Do ponto de vista dos procedimentos para a realização deste trabalho, irá ser 

analisado uma parte específica do museu e do seu acervo, mais precisamente duas fontes 

iconográficas que compõe as exposições permanentes. É importante ressaltar que o 

acervo não será integralmente analisado, uma vez que este exercício demandaria muito 

tempo de pesquisa e preparação. Ademais, isto exigiria o alargamento do debate, 

ampliando o tema e fugindo daquilo que foi proposto inicialmente.  

As obras que serão exploradas são o quadro da 1ª Constituição Brasileira, intitulado 

“Compromisso Constitucional” (1896) e o quadro “A Pátria” (1919), alegoria 

representativa da construção da nação Brasileira. Ambos se encontram fisicamente no 

primeiro andar do prédio numa sala comumente denominada “Salão Ministerial”, visto 

que no passado ela fora uma área utilizada para reuniões presidenciais e ministeriais, 

assim como para demais atividades políticas da época em que o museu ainda era 

residência presidencial.  

A escolha por estas pinturas é explicada tanto por este caráter espacial, uma vez que 

essa sala é uma das primeiras a serem apreciadas em visitas guiadas, quanto pelo seu grau 

de relevância no que tange ao tipo de construção simbólica priorizada pelo Estado 

brasileiro nos anos iniciais da República, o que estabelece diálogos com o tipo de 

sociedade que era almejada para o país.   
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Em termos de organização escrita, este trabalho será dividido em três capítulos. No 

primeiro capítulo serão abordadas questões referentes aos museus de um modo mais geral. 

O intuito é o de demonstrar como museus podem ser mobilizados por professores 

enquanto espaços pedagógicos, servindo ao propósito de dar maior ou menor ênfase a 

aspectos referentes aos mais diferentes temas da história. Afora isso, também será 

abordada a questão da valorização do Ensino de História da África, assim como a 

imprescindibilidade de aprofundar e construir diálogos que atravessem esse tema 

juntamente aos alunos não apenas nas salas de aula, mas nos mais diversos espaços de 

saber. Ainda neste capítulo, pretende-se evidenciar a necessidade do estudo acerca da 

questão de raça no Brasil como forma de gerar maior visibilidade aos debates que 

incorporam este tema, o que tende a contribuir num esforço de rompimento de algumas 

marcas de exclusão racial já sedimentadas no país.  

O segundo capítulo desse trabalho visa tratar especificamente acerca do Museu da 

República. Neste sentido, serão destacados aspectos referentes aos significados da sua 

construção, bem como às suas transformações até se tornar um espaço museológico. 

Afora isso, será feita uma análise da composição do seu acervo, de modo a compreender 

e explicitar os sentidos que o seu repertório procura transmitir aos visitantes, tendo como 

percepção central a questão do poder simbólico do Museu (ALMEIDA; REIS, 2014). 

Com base nisso, alguns questionamentos serão diretamente tratados. Dentre eles: O que 

o museu pretende conservar em termos de memória? Quais são os marcos e indivíduos 

históricos mais intimamente ligados à república brasileira em formação segundo o 

museu? De que forma a história republicana está sendo contada por essas edificações? O 

que explica o conjunto dessas seleções?  

No intuito de dar fomento a esta discussão, ainda neste capítulo será iniciada a 

análise iconográfica propriamente dita, tendo por objeto a alegoria histórica “A Pátria”, 

pintada em 1919 pelo pintor Pedro Bruno.  

O terceiro capítulo propõe-se a discorrer mais precisamente sobre o tema central 

deste projeto: a questão do binômio presença/ausência levando em consideração a figura 

do negro. Diante disso, serão trabalhadas as causas que levaram à omissão, esquecimento 

ou enquadramento do negro num universo mais limitado dentro da História do Brasil. 

Neste sentido, serão analisadas algumas obras específicas do acervo, para além da 

iconografia. Será utilizado como base o quadro histórico “Compromisso Constitucional”, 

pintado em 1916 pelo pintor Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo. De forma 

complementar, serão usadas outras fontes primárias pertencentes ao acervo do Museu da 
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República durante a referida pesquisa, sendo uma delas pertencente ao próprio acervo 

pessoal e bibliográfico da família Clemente Pinto, família fundadora do Palácio das 

Águias, sendo este concebido inicialmente para ser a residência da família da alta classe 

brasileira, representada no Império pelo Barão de Nova Friburgo, Antonio Clemente 

Pinto. As fontes em questão são: uma foto digitalizada da documentação referente à 

Relação de escravos de ganho do Barão de Nova Friburgo; um quadro comparativo sobre 

o Levantamento de bens do Barão de Nova Friburgo, oriundo da família Clemente Pinto, 

que também conta com referências aos valores monetários dos indivíduos escravizados; 

uma foto do teto (em foco) do Salão Pompeano do Palácio das Águias, localizado no 

segundo andar, para fins de comparação acerca das mudanças ocasionadas pela República 

na arquitetura original palaciana, bem como, suas inclinações políticas e simbólicas; e, 

por fim, uma imagem do Ministro da Agricultura de 1889, Francisco Glicério para fins 

de melhor compreensão e identificação visual deste. 

A questão da invisibilidade do negro enquanto personagem ativo de sua própria 

história não está de fato amplamente divulgada e discutida, quanto menos, reconhecida 

nas reproduções e representações museológicas. Por conta desse fato, observa-se com 

maior clareza uma verdadeira ausência da memória representativa negra, no que diz 

respeito ao contexto social e cultural referente ao acervo palaciano. Por esta narrativa 

analítica, busca-se discorrer sobre os silenciamentos representativos da figura do negro 

na sociedade brasileira, enquanto construção de uma identidade própria nacional e 

perpetuação da memória social branca. Tendo como base principal a metodologia de 

análise crítica das fontes iconográficas pertencentes ao acervo do Palácio do Catete, no 

período entre o fim do Império e o início da República, esta pesquisa busca instigar esses 

questionamentos, a fim de problematizar a questão sociocultural dessas figuras ausentes 

no Museu da República, enquanto propagador da memória republicana brasileira.  

Ainda no terceiro capítulo, espera-se também conseguir sugerir intervenções 

pedagógicas acerca dessas ausências de modo que elas possam ser mobilizadas enquanto 

ferramentas para se trabalhar tanto a questão racial no Brasil quanto o racismo sistêmico, 

por meio do qual foram moldadas as noções de história e nação do país. Entende-se que 

esta perspectiva possa ser alcançada usando como narrativa o silêncio, isto é, a ausência 

de representatividade da figura do negro no acervo trabalhado. Desta forma, acaba-se 

possibilitando a utilização do Museu para além do que se é observado em seu acervo de 

forma primária, à primeira vista, fomentando o trabalho do professor para além do 

ambiente escolar.  
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Ao longo deste trabalho, fica evidente que a historiografia, pelo viés iconográfico, 

pode produzir memórias e perpetuar esquecimentos. Desta forma, entende-se que o 

museu, enquanto espaço de saber e construção de conhecimento que extrapola o espaço 

escolar, deve ser usado, sobretudo, para extrair desses esquecimentos tão prolongados e 

não evidenciados ferramentas pedagógicas para se trabalhar estas questões com maior 

sensibilidade e atenção, uma vez que as escolhas do acervo estão intimamente ligadas às 

escolhas de memórias que são priorizadas na construção da imagem de uma identidade 

brasileira. 

Espera-se portanto, que mediante a esta análise, possa ser viável instigar os 

professores a movimentar esta e outras propostas pedagógicas para se trabalhar a questão 

racial no Brasil, usando como ferramenta privilegiada o acervo do Museu da República, 

sendo ele físico ou, como no caso apresentado, a partir de agora, ausente, ou melhor, 

silenciado.  
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2 MUSEUS, DISCURSOS E POSSIBILIDADES 

2.1 O MUSEU ENQUANTO FERRAMENTA PEDAGÓGICA E 

METODOLÓGICA NA CONSTRUÇÃO DE SABERES HISTÓRICOS 

 

Antes do desenvolvimento da análise proposta em torno do Museu da República, 

faz-se necessário oferecer alguns apontamentos pertinentes aos espaços museológicos 

como um todo, indicando os seus significados e peculiaridades, procurando inclusive 

evidenciar de que maneira eles podem se inserir numa dinâmica pedagógica. Do ponto de 

vista de uma descrição que se pretenda oficial, os museus podem ser definidos como: 

 

[...] as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 

interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 

científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.  (BRASIL, 2009) 1  

 

Sendo assim, mais do que instituições de salvaguarda do passado, os museus são 

locais onde são estabelecidas relações de ensino-aprendizagem, o que fornece aos seus 

acervos significados ainda mais relevantes, conferindo, por sua vez, maior 

responsabilidade àqueles que se incumbem do dever de os selecionar a partir das 

disposições específicas definidas para este trabalho.  

Neste sentido, vale indicar que os acervos construídos nos museus não são 

necessariamente imutáveis ou inquestionáveis, mas transitórios e potencialmente 

controversos. Afinal, por mais que eles sejam produto da intenção objetiva de retratar o 

passado, este exercício jamais será dotado de um caráter de imparcialidade, posto que 

sempre haverá uma dimensão implícita na sua formulação, estando ela intimamente 

relacionada às escolhas promovidas por governos, órgãos competentes e profissionais da 

área que estão direta ou indiretamente comprometidos com a construção de uma certa 

visão de passado que se pretende estabelecer, sedimentar e reproduzir. Portanto, nenhum 

museu pode se isentar do fato de que parte do seu compromisso é o de ser um reprodutor 

de realidades, uma vez que seus acervos possuem – invariavelmente – valor patrimonial 

e discursivo, o que acarreta na promoção e perpetuação de certas memórias sobre o 

passado representado. Ou seja, o acervo histórico do museu está constantemente 

                                            
1 Esta lei define o atual Estatuto de Museus. A definição foi tirada do site do IBRAM. 
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reproduzindo e conservando lógicas específicas, o que legitima certas leituras sobre o 

passado em detrimento de outras.  

Quem introduz acerca dessa questão de imparcialidade do museu é o intelectual 

Mário Chagas, em sua obra “Há uma gota de Sangue em Cada Museu” (1999), onde o 

mesmo explica o título de seu trabalho, bem como caracteriza esse questionamento sobre 

os discursos e narrativas específicas das instituições museais: 

 

Admitir a presença de sangue no museu significa também aceitá-lo como 

arena, como espaço de conflito, como campo de tradição e contradição. Toda 

a instituição museal apresenta um determinado discurso sobre a realidade. Este 

discurso, como é natural, não é natural e compõe-se de som e de silêncio, de 

cheio e de vazio, de presença e de ausência, de lembrança e de esquecimento.  

(CHAGAS, 1999, p. 19.) 

 

Desta forma, pode-se compreender que os museus, para além da questão da 

imparcialidade, também devem ser enxergados atentamente como um espaço de conflito, 

pois ao fazer jus a um determinado discurso, automaticamente se está privilegiando uma 

narrativa, em função de enquadramento das demais. Seguindo por essa linha de 

pensamento, fica mais evidente a questão dos silenciamentos presentes dentro do museu 

– fomentados em suas exposições e acervos – em função da escolha de narrativas a ser 

apresentadas e reproduzidas. 

Contudo, cientes deste processo, mediadores e professores podem perfeitamente 

fomentar reflexões que partem não apenas do que está dito, mas também daquilo que está 

omitido. Dependendo do tipo de intervenção proposta, os museus podem, portanto, ser 

mobilizados enquanto espaços ainda mais dialógicos, o que incentiva a promoção de 

abordagens críticas que visam investigar presenças, ausências e intencionalidades.  

Ainda sob esta lógica, é importante considerar que o ato de explorar o não-dito pode 

se tornar bastante influente, visto que a ausência em si pode ser igualmente eloquente, 

deixando marcas fortes em indivíduos e grupos inteiros. Diante deste quadro, aliás, é 

possível desenvolver questões acerca de memória social, refletindo acerca da lógica 

daquilo que serve e do que não serve para a construção de percepções sobre o passado, 

do que vale e do que não vale ser lembrado.  

Diante do exposto, já se torna possível o desenvolvimento de determinadas 

reflexões acerca de como a abordagem pode interferir numa dinâmica que abarque 

propriamente o Museu da República, instituição central neste trabalho.  

 



16 
 

 

Ao fixar o olhar sob o objeto de estudo central, algumas informações devem ser 

levadas em consideração para dar prosseguimento e aprofundamento à temática 

abrangente dessa pesquisa.  

O Museu da República, criado em 19602 por determinação do decreto3 presidencial, 

assinado pelo então Presidente Juscelino Kubitscheck, foi implantado nas dependências 

do Palácio do Catete. Mediante esse decreto, estava também vinculada à criação do 

Museu da República de acordo com a estrutura do Museu Histórico Nacional4, com 

referência à Divisão de História da República (D.H.R).  

Cícero Antônio F. de Almeida, em seu livro “Catete, Memórias de um Palácio”, 

informa algumas questões sobre as incumbências museais que estariam agora, também 

sob responsabilidade do Museu da República, levando em consideração a referida 

estrutura do D.H.R. (ALMEIDA, 1994, p. 71). Ele salienta que:  

 

 

A Divisão da História da República, criada do Âmbito do Museu Histórico 

Nacional, tinha como incumbências receber, classificar, colecionar, catalogar, 

expor e conservar os objetos adquiridos, doados ou transferidos, ligados direta 

ou indiretamente, à História da República Brasileira, bem como realizar 

pesquisas sobre assuntos de História da República, relacionadas com a 

finalidade do Museu.  

 

 

Indo mais além em seu livro, o intelectual é enfático ao caracterizar o Museu da 

República (ALMEIDA, 1994, p. 73), enquanto suas particularidades e singularidades, de 

forma a traduzir um sentido único e representativo a este espaço de construção de saberes 

e memórias. O autor sintetiza esta questão, dizendo que: 

 

 

                                            
2 Segundo a obra de Cícero Antonio F. de Almeida “Catete: Memórias de um Palácio”, de 1994, consta a 

seguinte inscrição na placa de inauguração do Museu da República: “Este Museu da República criado pelo 

Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, foi inaugurado por S. Excia a 15 de novembro de 1960 sendo 

Ministro da Educação e Cultura o Dr. Clóvis Salgado e diretor do Museu Histórico Nacional o Professor 

Josué Montello. ” (ALMEIDA, 1994, p. 71). 
3 Decreto nº 47.883, de 8 de março de 1960. Disponível em:  

<http://legis.senado.leg.br/legislacao/PublicacaoSigen.action?id=470458&tipoDocumento=DEC-

n&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 18/04/2018. 
4 Sobre a inclusão do Museu da República e seu acervo na estrutura do Museu Histórico Nacional, Almeida 

diz que: “Juscelino assinou o Decreto nº 47.883, de 8 de março de 1960, que incluía na estrutura do Museu 

Histórico Nacional órgãos que constituíram no futuro o Museu da República e incumbia o Ministério da 

Educação e Cultura de promover as providências necessárias Á instalação e funcionamento deste Museu 

no Palácio do Catete. ” (ALMEIDA, 1994, p. 71). 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/PublicacaoSigen.action?id=470458&tipoDocumento=DEC-n&tipoTexto=PUB
http://legis.senado.leg.br/legislacao/PublicacaoSigen.action?id=470458&tipoDocumento=DEC-n&tipoTexto=PUB
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O Museu da República, no Palácio do Catete, desdobra-se em dois espaços 

simultâneos de representação: o Palácio em si, local da memória, que se 

confunde com a própria trajetória de nossas elites, desde o escravismo imperial 

dos tempos do barão de Nova Friburgo e que, ao longo de sessenta e três anos, 

abrigou as contingências e vicissitudes do poder no Brasil; e o Museu, local de 

memória, agência de preservação e difusão da história republicana, através dos 

diversos testemunhos que abriga, e que tem no próprio Palácio o mais 

expressivo documento de seu acervo. 

 

 

Por essa linha de pensamento, fica claro que o Museu da República é um espaço 

único e seleto para se tratar desse período histórico, principalmente se levarmos em 

consideração toda a relevância da presença – e permanência – do Império brasileiro sobre 

a construção desse Palácio, fazendo com que a ótica imperial não desaparecesse com a 

mudança do sistema de governo. Mais do que isso, estava caracterizada e imortalizada no 

espaço interno do Palácio, sede da Presidência e, agora, Museu da República. Isso acaba 

caracterizando a existência de poderes simbólicos5 e imaginários que não se predem 

somente em aspectos republicanos, mas sim, estão envoltos em conjunturas maiores que 

permeiam toda a construção de uma identidade brasileira, hibrida e pertencente tanto a 

figuras imperiais, quanto republicanas, dentre outras mais.  

E é sobre esse poder simbólico do Museu da República enquanto ferramenta de 

representação de uma identidade nacional que será abordada no capítulo a seguir, bem 

como, no decorrer dessa pesquisa. 

O Museu da República não está isento da escolha de um discurso em suas 

exposições e acervos. Com relação a estes, sabe-se que, em primeiro momento, boa parte 

do acervo fixo do Museu da República veio oriunda de uma sessão estrutural do Museu 

Histórico Nacional (MHN), a Divisão de História da Republica. Dessa forma, pode-se 

compreender que seu discurso está em continuidade com o do MHN. E, sobre a narrativa 

estrutural do MHN, Regina Abreu em seu trabalho “Síndrome de Museus? ” (ABREU, 

1996) diz que:  

 

Em linhas gerais, o Museu Histórico Nacional se organizou tomando por base 

uma construção da História do Brasil que datava da independência e da 

constituição do Império. (Gustavo) Barroso procurou mostrar a alçai das elites 

e do Estado Nacional na edificação do Brasil enquanto nação independente e 

soberana. (ABREU, 1996, p. 55).  

 

                                            
5 Nesse sentido, entende-se a instituição museal como parte de um sistema simbólico, sendo detentora, 

portanto, de poder simbólico, instrumentalizado para “legitimação da ordem vigente. ” (LIMA, 2010, p.18.) 
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Fica claro que havia uma intencionalidade na narrativa escolhida para apreciação 

do acervo do MHN, o que, de uma forma linear6, acabou também sendo a narrativa 

escolhida para dar continuidade a esse discurso: o da narrativa canônica da nação 

brasileira.  

Por conseguinte, o que estaria evidenciado nessa perspectiva narrativa, seria 

justamente o que estivesse de acordo com a narrativa nacional oficial: a preservação dos 

grandes feitos das elites, dos personagens heroicos, dos objetos pertencentes a esses 

personagens e o que mais fosse condizente com a evocação da valorização de uma história 

construída sob as égides de uma memória heroica e triunfante da república brasileira.   

Salientando a singularidade do período e recorte histórico da instituição, Maria 

Helena Versiani em seu ensaio “Entre o Palácio e as Coleções Museológicas do Museu 

da República” diz que: “O Palácio do Catete é, ele próprio, um acervo do Museu da 

República. ” (VERSIANI, 2017, p. 2) Sob essa ótica, pode-se então questionar: levando-

se em consideração o conceito em latim de Res pública, a república brasileira foi de fato 

fundada sob a ótica de ser uma “coisa do povo” ou “para o povo”? Uma vez que a história 

agravada nos corredores palacianos do Museu da República em épocas do apogeu do 

Império, permaneceu quase que intacta desde sua reformulação para sede da presidência. 

Essa permanência imperial “dentro” do centro de poder republicano apenas reforça às 

medidas de continuidade aos privilégios de uma elite que ainda permaneceria no poder. 

Contribuindo de forma pertinente para esses questionamentos acerca do simbolismo 

característico do imaginário vinculado ao objeto, o intelectual Francisco Régis Lopes 

Ramos em sua obra “A Danação do Objeto” (RAMOS, 2004, p. 19) sintetiza de forma 

direta a situação do acervo museal, isto é, o objeto enquanto ferramenta histórica e 

pertencente a uma determinada classe de indivíduos que mantinha sua valorização social 

enquanto pertinente à memória nacional: 

 

O que merecia ficar no museu de feição mais tradicional era, em geral, o objeto 

da elite: a farda do general, o retrato do governante, a cadeira do político, a 

caneta do escritor, o anel de um bispo... Tudo isso compunha o discurso 

figurativo de glorificação da história de heróis e indivíduos de destaque. 

 

                                            
6 Ver “Entre o Palácio e as Coleções Museológicas do Museu da República”. Sobre a continuidade da 

compatibilidade entre os discursos destas instituições, Maria Helena Versiani informa que: “Somente em 

1983, o Museu da República obtém autonomia administrativa. ” (VERSIANI, 2017, p.2). 
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Por essa visão tradicionalista e burocratizada7 da construção da identidade 

brasileira, o museu torna-se evidência “viva” de uma elucidação simbólica pertencente a 

uma sociedade relembrada apenas pela conhecida história vista de cima8, isto é, como 

bem explica o autor, oriunda da “história de heróis e indivíduos de destaque”, ou seja, as 

“figuras ilustres”. Ao praticar a funcionalidade da memória coletiva de uma nação aos 

interesses oriundos de uma elite excludente, o museu acaba ressaltando a falta de 

pluralidade cultural e social por meio da qual a história nacional foi escrita no Brasil. O 

que automaticamente incide em uma visibilidade quase nula do negro enquanto força 

participante e construtora da identidade do país, levando em consideração o tipo de 

seletividade permanente dessa elite detentora das escolhas de memória e simbolismo do 

Brasil: o conceito de raça. 

A antropóloga Mariza Corrêa em seu trabalho intitulado “As ilusões da liberdade: 

A escola Nina Rodrigues e a Antropologia no Brasil” é enfática acerca dessa trajetória 

tradicional do pensamento social brasileiro, quando faz uma referência com a própria 

construção racializada da nação. Em suas palavras: “antes de ser pensada em termos de 

cultura, ou em termos econômicos, a nação foi pensada em termos de raça. ” (CORREA, 

1998, p. 41). A autora completa sua linha de pensamento a respeito da sociedade brasileira 

em meados de 1870 quando aponta que as vertentes “da economia, da política e cultura” 

estavam subordinadas à noção de raça e sua discussão, o que assumia a hegemonia da 

questão racial no Brasil (CORREA, 1998, p. 41) como detentora de um controle de 

ascensão social – isto é, torna-se ainda mais tangível perceber que o conceito de raça 

predominava em absoluto sobre a sociedade oitocentista, de forma a definir e delimitar 

os demais aspectos dela sobre sua ótica excludente. 

Havendo essa preponderância de uma elite delimitada pela questão da raça, 

automaticamente o museu, ao representar essa hegemonia branca, estaria, por 

conseguinte, também evidenciando os silenciamentos dos demais indivíduos excluídos 

dessa sociedade enquanto construtores da identidade nacional. De fato, percebe-se no 

                                            
7 O historiador Afonso Carlos Marques dos Santos em seu artigo “O Brasil como Utopia” faz uma 

concepção do que seriam saberes burocratizados entrelaçados com a construção da História. Por esse 

mesmo caminho aqui narrado, o autor diz que: “A História, pelos seus vínculos inarredáveis com o passado, 

foi e continua sendo, nas cidadelas do saber burocratizado, campo fértil para o reacionarismo, a pieguice e 

a necrofilia, em formas mórbidas de apreensão e tratamento do passado. Apreendida através destas formas, 

a História acaba sendo confundida com a memória do exercício do poder e sendo identificada aos marcos 

da dominação e aos seus valores.” (SANTOS, 1993, p. 328). 
8 O conceito de História Vista de Cima pode ser entendido como uma vertente tradicionalista “oficial” das 

narrativas históricas, indo de contraponto com a contextualização da História Vista de Baixo, aonde o 

intelectual Edward Thompson defende como narrativas oriundas de “histórias de gente comum” 

(THOMPSON, 1966, p. 185). 
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museu o poder simbólico proveniente de seu acervo – parte dele aqui analisado – 

enquanto representante de uma única fonte social detentora de poder e controle sobre o 

que ficou na memória nacional como mais representativo acerca da temática de uma 

identidade imaginária brasileira baseada e fomentada no conceito racial.  

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR HISTÓRIA DA ÁFRICA E DOS 

AFRODESCENDENTES NO BRASIL NO ENSINO BÁSICO 

 

Com a implantação da Lei 10.6399 em 2003, definiu-se a obrigatoriedade do ensino 

de história da África e dos afro-brasileiros no Brasil. De acordo com a lei, a história da 

África em sua amplitude e singularidade deveria ser incluída nos currículos das 

disciplinas que compõe as séries escolares do ensino básico. A aprovação dessa lei, 

representa um marco histórico de suma importância na luta conta o racismo no Brasil, 

uma vez que reconhece e reivindica a relevância da contribuição dos indivíduos afro-

brasileiros na construção de uma identidade nacional, assim, reconhecendo também sua 

validade como uma ferramenta educacional e formadora social no ambiente escolar.  

É importante salientar, que essa lei foi fruto de diversos percursos requisitados e 

conquistados arduamente durante longos anos, principalmente de autoria proveniente do 

Movimento Negro, a partir de 1980. A comunidade negra, dentre os demais anseios 

oriundos da luta por representatividade, reivindicava ações que possibilitassem o 

reconhecimento e valorização de sua contribuição para a construção histórica do país.  

No que diz respeito ao espaço escolar, quando a África – de forma generalizada – 

era mencionada, ou seus descendentes; principalmente ao voltar a atenção para os livros 

didáticos ou currículos básicos, a opção era por uma narrativa que apenas acentuasse as 

diferenças, sofrimentos e exclusões sofridos pelos indivíduos egressos da escravidão. Não 

havia, portanto, uma preocupação em estudar e tomar conhecimento de toda a relevância 

cultural que a herança afro-brasileira deixou na sociedade. 

Prosseguindo no enfoque da educação, há também uma distância enorme dessa 

realidade entre negros e brancos, de forma que, o fato de não haver ações afirmativas que 

                                            
9 Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.  
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valorizem a identidade negra, acaba facilitando o caminho para a exclusão desses 

indivíduos no âmbito da educação, isto é, dentro das salas de aula. É, portanto, mais uma 

urgência social e política que se faz necessitada da prática legal aqui apresentada. 

Segundo o documento sobre as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana” esses dados divergentes referentes à educação de negros e brancos no Brasil 

podem ser confirmados e refutados em análise de estudos, de forma que: 

 
(...). Ao analisar os dados que apontam as desigualdades entre brancos e negros 

na educação, constata-se a necessidade de políticas específicas que revertam o 

atual quadro. Os números são ilustrativos dessa situação. Vejamos: pessoas 

negras têm menor número de anos de estudos do que pessoas brancas (4,2 anos 

para negros e 6,2 anos para brancos); na faixa etária de 14 a 15 anos, o índice 

de pessoas negras não alfabetizadas é 12% maior do que o de pessoas brancas 

na mesma situação; cerca de 15% das crianças brancas entre 10 e 14 anos 

encontram-se no mercado de trabalho, enquanto 40,5% das crianças negras, na 

mesma faixa etária, vivem essa situação. (BRASIL, 2004, p.7-8). 

 

Posto isso, fica evidente a necessidade de políticas públicas de ações afirmativas 

que consigam reverter essa realidade a curto prazo, uma vez que se constata uma grande 

divergência entre a realidade educacional de negros e brancos, com a desvantagem dos 

primeiros. 

De acordo com o texto sancionado da própria proposta10 de lei 10.639/03, no que 

se refere a incumbência de sua aplicação, bem como, de acordo com as diretrizes do 

currículo escolar, este é apresentado da seguinte maneira: 

 

§1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil. (BRASIL, 2003.) 

 

Dentro desse contexto, a proposta tem como um dos seus principais objetivos a 

ampliação da compreensão acerca destes agentes na construção social do país, 

valorizando a sua participação na formação brasileira. O reconhecimento da influência 

afro-brasileira na construção do Brasil faz-se extremamente importante e urgente para a 

formação de uma identidade brasileira no âmbito de sua amplitude de diversidade 

cultural, uma vez que, em grande escala, a contribuição negra afro-brasileira foi relegada 

a segundo plano no que tange ao processo de construção de uma narrativa histórica oficial 

                                            
10 Acesso ao texto completo no site do Planalto. //  

Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm> 
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do país. Mediante a aplicação dessa lei, o racismo – marca prioritária e originária da 

escravidão, no que diz respeito à experiência americana, tendo em vista as 

particularidades existentes de cada sistema escravista – alarmantemente presente no 

cotidiano brasileiro, teria então a possibilidade – mas não a garantia – de ser combatido 

nas salas de aula por meio de intervenções pedagógicas propostas por docentes de todas 

as disciplinas do currículo obrigatório.  

Entende-se que para haver a garantia de uma mudança efetiva de caráter combativo 

ao racismo, é necessária uma alteração nos currículos básicos da disciplina, de forma que 

seja enfática essa proposta em práticas diárias, para além do conteúdo abordado em sala 

– ou seja, deve-se ter a necessidade de incluir as questões sociais, culturais, políticas e 

econômicas oriundas da herança afro-brasileira de forma interdisciplinar, procurando 

formas de causar protagonismo e evidência histórica destes. Desta forma, dá-se um lugar 

de destaque, para além do conhecimento do conteúdo aplicado, para as lutas de caráter 

político que tiveram suma importância nessa questão curricular ao longo dos anos.  

Do ponto de vista da disciplina de História, enfoque aqui trabalhado, isto abre 

possibilidades interessantes acerca do estudo sobre África e afro-brasileiros, pois permite 

pavimentar novos caminhos para tratar de populações, culturas e visões de mundo, assim 

como construir questionamentos a respeito dos discursos até então dominantes que 

estabelecem o estudo de história a partir de uma matriz europeia. Mais do que isso, surge 

também a possibilidade de promover diálogos diretos com o passado recente brasileiro, 

de modo a questionar o porquê de as origens africanas do Brasil não terem sido tão 

valorizadas na montagem dos currículos e memórias do país. Neste sentido, acaba sendo 

fundamental conhecer e discutir ainda mais sobre a escrita da história nacional, o que 

exige, dentre outras coisas, compreender as seleções que foram feitas por governos, 

políticos, pensadores, docentes, artistas e instituições de perpetuação de memórias – como 

museus, por exemplo – no que tange ao que deveria ser aprendido, ensinado, escrito e 

preservado em relação ao passado brasileiro.  

A ideia de escrever uma história do Brasil não é nova. Desde as primeiras décadas 

do século XIX – momento de formação do Estado brasileiro – começou a se verificar uma 

preocupação com a escrita de uma narrativa de caráter oficial para o país. E para tal, foi 

necessário a escolha do que deveria ser escrito e reproduzido para amplo conhecimento 

social, através da inauguração do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, responsável 

pela criação e redação dessa narrativa. A se considerar os que detinham o poder sobre 

essas escolhas – elites letradas que eram predominantemente oriundas de famílias brancas 
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– havia uma forte delimitação que minava uma série de possibilidades retóricas que 

porventura escapassem dos seus interesses centrais. O foco estava em uma história 

política, vinculada à ideia das grandes figuras nacionais. Ou seja, eram forjados 

personagens que deveriam ficar registrados na memória e que ilustrariam a imagem do 

nacional. 

No texto “Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro e o projeto de uma história nacional”, Manoel Luis Lima Salgado Guimarães 

exemplifica a tentativa da política brasileira em canonizar uma narrativa que, ao mesmo 

tempo, fizesse reconhecer a unidade nacional e enfatizasse a quem essa cidadania de fato 

pertencia. Ele explica que:  

 

Ao definir a Nação brasileira enquanto representante da ideia de civilização no 

Novo Mundo, esta mesma historiografia estará definindo aqueles que 

internamente ficarão excluídos deste projeto por não serem portadores da 

noção de civilização: índios e negros. O conceito de Nação operado é 

eminentemente restrito aos brancos, sem ter, portanto, aquela abrangência a 

que o conceito se propunha no espaço europeu. Construída no campo limitado 

da academia de letrados, a Nação brasileira traz consigo forte marca 

excludente, carregada de imagens depreciativas do “outro”, cujo poder de 

reprodução e ação extrapola o momento histórico preciso de sua construção. 

(GUIMARÃES, 1988, p.7). 

 

Com essa reflexão, torna-se perceptível o quanto o empenho em construir a história 

da nação brasileira estava entrelaçado aos interesses da elite branca dominante no país, 

que por sua vez, propunha reproduzir uma série de costumes europeus aclamados pelo 

seu caráter nomeadamente civilizado, o que marcou profundamente a sociedade brasileira 

nos tempos do Império. Fica claro também que, dentro desse imaginário de cidadania 

brasileira, não havia espaço para o desenvolvimento de indivíduos que não estivessem na 

mesma “classe” que representasse o controle e o poder nacional. A esses indivíduos, já 

marginalizados, dá-se o nome de “o outro”. A marca central do “outro” era a 

desclassificação e a inferioridade, sendo alvo do repúdio por conta da sua cor não branca, 

não só de pele, mas também pelo viés social, uma vez que “ser branco” – não 

necessariamente na cor, mas embranquecido11 de alguma forma – era um instrumento 

                                            
11 Sobre a questão do “branqueamento”, Maria Aparecida Silva Bento, em sua obra “Branqueamento e 

Branquitude no Brasil” aborda a temática sobre a vertente de que “(...) quando se estuda o branqueamento 

constata-se que foi um processo inventado e mantido pela elite branca brasileira, embora apontado por essa 

mesma elite como um problema do negro brasileiro. (BENTO, 2002, p. 1). 
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facilitador funcional para a ascensão social, política e econômica dentro da sociedade de 

classes. 

Thomas Skidmore em seu livro “Preto no Branco” (SKIDMORE, 1989, p. 87) é 

enfático sobre a natureza do branqueamento relacionada à ascensão e aceitação social. 

Nesse sentido, o autor entende que: 

 

O caucasiano era tido como o topo natural e inevitável da pirâmide social. (...). 

De modo geral, os brasileiros viam o mais branco como melhor, o que levou 

naturalmente a um ideal de branqueamento, visível tanto nos textos mais 

elitistas quanto no folclore. (SKIDMORE, 1989, p. 87). 

 

De acordo com essa leitura, e levando em consideração a temática acerca do 

processo de branqueamento, é possível fazer uma relação com o projeto de imigração 

ocorrido no Brasil, entre meados do século XIX e o começo do século XX. Entende-se 

que o incentivo à imigração no Brasil já existia como política governamental desde 1840, 

porém, foi após a abolição da escravidão que houve um aumento considerável desse 

populacional imigratório, que tomou uma grande proporção no território brasileiro, 

principalmente por conta do advento da ciência racial da época.  

Segundo Lilia Moritz Schwarcz, em sua obra “O Espetáculo das Raças” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 19) nesse período existia uma ampla aceitação das teorias 

racialistas europeias por parte da elite brasileira, que por sua vez, buscava uma adaptação 

dessas teorias para o cenário nacional. Diante deste quadro, propaga-se com maior 

intensidade a teoria do branqueamento, utilizando-se da já conhecida miscigenação 

brasileira. Acreditava-se que, com a miscigenação das raças, a população brasileira 

acabaria embranquecendo a longo prazo, o que favoreceria o país tendo em vista a 

primazia da raça branca.  

Ao observar esses apontamentos torna-se possível entender o porquê de a elite 

brasileira ter fomentado uma política imigratória com vias ao embranquecimento. Por 

conta e a partir disso, seus projetos políticos e sociais se baseariam em enaltecer a 

contribuição caucasiana à formação da população brasileira, e, de certa forma, diminuir 

– quando não, apagar – qualquer marca diferente desse no processo de construção e 

continuidade da sua história nacional. 

O Ensino de História por sua vez seguia essa mesma vertente de projeto 

historiográfico, fundamentando-se em narrativas que tornavam invisíveis o indivíduo 

negro – isto é, o outro –, assim como a sua contribuição histórica, podendo se vincular 
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essa questão à integração deficiente do negro na sociedade brasileira, prerrogativa 

baseada nas mazelas funcionais deixadas pelo sistema escravista. Essas narrativas oficiais 

estavam de acordo com a construção de uma história da nação brasileira que evocava os 

marcos históricos que se encontravam em conformidade aos interesses de perpetuação de 

privilégios e poder da sociedade patriarcal. Com efeito, essa narrativa histórica foi 

oficializada, legitimada e reproduzida pelo IHGB. Guimarães ratifica essa “tarefa 

nacional” enquanto funcionalidade do instituto quando afirma que naquele momento o 

“IHGB encaminhará suas reflexões acerca do Brasil, realizando a tarefa de sistematizar 

uma produção historiográfica capaz de contribuir para o desenho dos contornos que se 

quer definir para a Nação brasileira.” (GUIMARÃES, 1988, p.7) 

Dessa forma, considerou-se necessário e viável vincular a reprodução social a 

discursos que evidenciavam o pensamento patriarcal nacionalista, reforçando, inclusive, 

o quão indispensável era a manutenção do modelo escravista para o desenvolvimento e 

manutenção da economia brasileira. Nesse contexto, o autor sintetiza que:  

 

A leitura da história empreendida pelo IHGB está, assim, marcada por um 

duplo projeto: dar conta de uma gênese da Nação brasileira, inserindo-a, 

contudo, numa tradição de civilização e progresso, ideias tão caras ao 

iluminismo. A Nação, cujo retrato o instituto se propõe a traçar, deve, portanto, 

surgir como desdobramento, nos trópicos, de uma civilização branca e 

europeia. Tarefa sem dúvida a exigir esforços imensos, devido à realidade 

social brasileira, muito diversa daquela que se tem como modelo.  

(GUIMARÃES, 1988, p.8). 

 

Uma vez elucidada esta questão, torna-se possível compreender quais eram os 

interesses, bem como os agentes que estavam em jogo na construção da historiografia 

nacional. Isto posto, o lugar do negro na sociedade brasileira continuava delimitado 

mediante à lógica colonizadora: às margens da sociedade. 

O historiador Afonso Carlos Marques dos Santos em seu artigo “O Brasil como 

Utopia”, caracteriza de forma concludente – ao fazer uma analogia aos dias atuais – a 

questão da busca por uma identidade nacional, quando diz que esta surge para 

“afirmar/reafirmar a diferença”. Sendo assim, a busca por uma identidade nacional estaria 

fundamentada na busca por uma manutenção de privilégios, onde o pilar da sociedade 

brasileira continuaria centralizado no poder e controle da branquitude. Afonso sinaliza 

que há uma tentativa de construir a identidade “na afirmação do preconceito, do desprezo 

pelo outro e da ausência de solidariedade” (SANTOS. 1977, p. 325). 
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Entende-se portanto, que a sociedade brasileira, desde a sua construção, projeta-se 

como branca, negando ao outro qualquer espaço. O negro foi reiteradamente afirmado 

enquanto inferior, seja pela conduta, feição ou origem, por conta de uma visão segura da 

civilização branca que reafirmava essas diferenças. A condição de enxergar o negro de 

forma à parte, à margem e receosa é fruto direto da colonização no Brasil, tendo em vista 

a manutenção da sociedade de classes. Desta forma, uma cultura eurocêntrica se 

reproduziu e se consolidou na sociedade brasileira, mantendo a população negra 

marginalizada, assim como o racismo de forma marcante no país. Por este e outros 

motivos, a busca pela construção de conhecimento sobre a História da África e dos Afro-

brasileiros mantêm-se altamente indispensável para o reconhecimento da identidade e da 

importância da valorização da cultura de afrodescendentes, proporcionando assim a 

possibilidade de um protagonismo negro no que diz respeito à formação e construção de 

sua história e da história do Brasil. 

No que diz respeito ao Ensino de História da África e dos Afro-brasileiros, algumas 

medidas de precaução devem ser tomadas para se evitar o estereótipo generalista de visões 

eurocêntricas e reproduções que incitem preconceitos e rejeições, tais como: a visão da 

África e do povo africano enquanto unidade homogênea, o que acaba não contribuindo 

nem para o aprendizado sobre a África, tampouco para a contribuição dos povos de 

origem africana na construção da identidade brasileira. Torna-se necessário então fixar 

outras ideias para quebrar o pensamento generalista de unidade, pois foram estabelecidos 

contatos com uma multiplicidade de espaços e povos mediante o comércio escravista, por 

exemplo. Os escravos trazidos para o Brasil provinham de diferentes nações, mantendo 

identidades e tradições bastante particulares. Logo, a percepção de uma única África não 

é suficiente para caracterizar e definir as contribuições culturais africanas que tanto se 

fazem presentes e essenciais na construção da cultura nacional. 

Uma outra compreensão que deve ser levada em consideração quando se insere o 

estudo de História da África é a situação do africano como sujeito de sua própria história, 

isto é, enquanto agente central da sua trajetória. Desta forma, pretende-se também 

desconstruir e se desfazer da visão de passividade da população africana e 

afrodescendente diante das circunstâncias que a envolvia. Neste âmbito, reforça-se a 

concepção de que eles não eram desprovidos de cultura, costumes e história, conseguindo 

inclusive, perpetuar práticas a despeito das violências físicas e simbólicas com as quais 

viviam. Nota-se então que, mesmo diante de um quadro de truculência, a população 
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afrodescendente conseguiu desenvolver seus meios de agência, buscando reelaborações 

culturais.  

Tendo em vista o que foi até aqui apresentado, percebe-se que é possível e altamente 

necessário vincular o conhecimento histórico com relação às heranças afro-brasileiras de 

uma forma positiva e, acima disso, protagonista na construção da história e da identidade 

nacional. Porém, conforme aquilo que será analisado, esse não foi o discurso escolhido 

com relação ao reconhecimento de uma identidade nacional brasileira.  

De forma continuada, porém sistêmica, o negro continuou sendo percebido 

enquanto inferior dentro dessa sociedade, tendo negada a sua contribuição e marca 

histórica durante os primeiros anos da República brasileira. Esse fato pode ser percebido 

tendo em vista as representações da sociedade brasileira enquanto nação, bem como, as 

representações políticas do povo brasileiro, idealizado de maneira fixada no ideal de raça.  

Como será explorado daqui em diante, o acervo imagético do Museu da República – tendo 

em vista uma preservação da memória e escolhas da elite brasileira – pode ser um bom 

exemplo de como se idealizava a população nacional à época do nascimento da República 

e, indo mais além, de que maneira essas escolhas de narrativas nacionais, tidas como 

oficiais, se perpetuam no imaginário populacional até hoje. 
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3 O MUSEU DA REPÚBLICA: ENTRE BARÕES E 

PRESIDENTES 

 

3.1 ANALISANDO O PODER SIMBÓLICO PALACIANO EM SUA 

CONSTRUÇÃO 

Antes de ser oficializado como uma instituição museal para fins republicanos, o 

espaço ao qual destina-se o estudo deste trabalho era, antes de tudo, uma moradia. A 

edificação fora feita para a finalidade específica de receber uma família oriunda da 

nobreza brasileira do oitocentos. Por conta disso, deve-se ter em mente que o palácio não 

foi construído originalmente para ser um museu, mas uma residência, o que, de uma forma 

ou de outra, carrega na construção determinadas características, marcas e preferências 

tipicamente ligadas aos indivíduos que nela habitaram. Deste modo, para que seja 

possível desenvolver uma melhor compreensão acerca dos aspectos permanentes e mais 

perceptíveis do edifício que será o Palácio das Águias – também conhecido pelo nome de 

Palácio de Nova Friburgo – atualmente parte do conjunto do Museu Nacional, faz-se 

necessário reconstituir a sua construção. Daí a necessidade, portanto, de responder as 

seguintes indagações: A que família o palácio se destinava? Para quais propósitos foram 

construídos os seus cômodos? De que forma era esperado que este palácio fosse usado? 

Doravante essas perguntas serão respondidas sob a perspectiva de possibilitar melhores 

olhares acerca do propósito do palácio antes da sua transformação em um museu-casa12.  

Tendo em vista a vultuosidade da construção, era de se imaginar que o proprietário 

do palácio fosse um sujeito de posses. Conforme a trajetória do seu dono – Antonio 

Clemente Pinto – pode revelar, esse era indubitavelmente o caso. Antonio havia se 

destacado à época por meio dos seus ganhos na cafeicultura escravista, tornando-se um 

dentre os mais ricos do setor no Rio de Janeiro, além de ter se evidenciado por meio da 

sua coleção de títulos nobiliárquicos. Nos idos do século XIX ele se tornou o primeiro 

Barão de Nova Friburgo – título concedido por decreto em 1854 pelo Imperador D. Pedro 

II –, cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa e de Cristo e Fidalgo Cavaleiro da Casa 

                                            
12 A própria definição de “museu casa” já evidencia o aspecto econômico e social a quem, inicialmente se 

destinavam esses espaços. Segundo o dicionário: Edifício que constituiu domicílio de uma figura pública 

importante e que passou a ter atividade museológica devido ao seu valor artístico, patrimonial ou histórico. 

"casa-museu", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.com/dlpo/casa-museu [consultado em 02-04-2018]. 
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Imperial, bem como Visconde com Honras de Grandeza de São Clemente. Com efeito, o 

Barão era a perfeita caracterização da elite brasileira. 

Diante do crescimento do seu grau de influência política, o Barão optou por se 

afastar fisicamente das suas fazendas para fazer diretamente parte da vida política e social 

da Corte. Para tal, era altamente imprescindível legitimar todo o seu poder e influência 

por meio da edificação de uma moradia que se propusesse notável.  

O luxuoso edifício – que foi por vezes reconhecido enquanto uma das moradias 

mais bonitas do Rio de Janeiro13, a se considerar apenas as propriedades particulares 

cariocas – teve a sua construção iniciada por volta de maio de 1858. Contudo, o Barão e 

sua família só passaram a ali residir em 1866, um ano antes das obras serem totalmente 

concluídas. O Palácio teve por referência algumas moradias luxuosas europeias, 

principalmente as italianas, com ênfase nos palácios urbanos Venezianos, em estilo 

artístico neoclássico. Todos os cômodos do Palácio tiveram sua mobília encomendada e 

feita sob medida para que combinassem harmonicamente com o ambiente, procurando 

estar de acordo com as atividades que ali seriam exercidas. 

Com relação aos custos da obra, não se tem certeza sobre o seu valor íntegro. O que 

se tem registro é que a maior parte do material usado, principalmente em sua decoração14, 

foi importado da Europa. De qualquer forma, o Palácio das Águias foi uma das 

construções mais caras e luxuosas do Rio de Janeiro dos oitocentos. 

O Palácio do Catete inicialmente foi construído sobre o projeto de três andares. O 

primeiro, contava com grandes salões, dentre eles salas de visitas e de negócios. O 

segundo andar carrega ainda mais luxo e decoração greco-romana que o primeiro, com 

uma grande sala de jantar e demais saletas temáticas diversas. O terceiro andar era 

reservado para o dormitório da família Clemente Pinto. Este, até onde se tem 

conhecimento, não guarda muita decoração oriunda de sua construção originária. Da 

mesma maneira que nos fins do Império, o terceiro andar do Palácio continuou com a 

mesma funcionalidade de dormitório para os presidentes que assim o desejaram. Isso 

também se aplica ao Palácio como um todo, uma vez que era passível de escolha do 

                                            
13 Em seu livro “Catete Memórias de um Palácio”, Cícero Antonio F. Almeida aponta o reconhecimento 

com a medalha de prata do projeto de autoria do arquiteto Gustav Waehneldt referente à construção do 

Palácio Nova Friburgo na Exposição Geral da Academia das Belas-Artes do Rio de Janeiro, no ano de 1862 

(ALMEIDA, 1994, p. 21).  
14 Ainda de acordo com a obra de Cícero Antonio F. Almeida, o autor informa que, no que diz respeito a 

“decoração externa, alguns elementos decorativos vieram de Portugal” (ALMEIDA, 1994, p. 17). Já o 

que se sabe sobre a decoração interior, tem-se registro de mobiliários e peças oriundos da França 

(ALMEIDA, 1994, p. 18).  
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presidente em questão, usar o edifício como casa e moradia, durante seu mandato 

governamental, para além de Sede da República. 

Em seu artigo “O programa decorativo do Palácio de Nova Friburgo”, isto é, o 

Palácio das Águias, a museóloga e curadora do Museu da República, Isabel Portella, lista 

os principais cômodos a ele pertencentes, fazendo referências artísticas a respeito de cada 

um. Cada ambiente era único e recebia uma decoração e mobília específica. Um dos 

exemplos bastante característicos seria o Salão Pompeano, construído em homenagem às 

então recentes descobertas arqueológicas sobre a civilização de Pompéia, dizimada pelo 

vulcão Vesúvio em 79. 

Dois cômodos do Palácio refletem abundantemente pequenas imposições e 

características da sociedade patriarcal. São eles: o Salão Mourisco e a Capela. O primeiro, 

tinha traços de decoração da civilização moura, oriundas de Granada, na Espanha. A 

temática islâmica se mostra bastante diferenciada diante daquilo que é apresentado pelos 

demais cômodos do palácio que, por sua vez, oferecem um caráter mais renascentista. As 

cores são mais fortes, reforçando o ambiente exótico. Seguindo os modelos da aristocracia 

europeia, esse cômodo era um espaço destinado aos homens, onde os mesmos poderiam 

realizar atividades pertencentes ao sexo dominante. Ali eles tinham um espaço para 

fumar, jogar e discutir assuntos pertinentes ao mundo masculino, tais como: política, 

economia e mulheres. 

Ainda sobre a ótica da nobreza enriquecida, o Palácio possuía uma capela própria 

em seu espaço, mais precisamente no segundo andar. As orações e práticas católicas 

diárias manter-se-iam presentes no dia-a-dia da família Nova Friburgo. Os casamentos, 

batismos e pequenas missas para os familiares deveriam ser realizados nesse aposento. A 

decoração dessa sala é unicamente voltada ao catolicismo, oferecendo símbolos religiosos 

por meio da arquitetura do local. A título de exemplo, o piso é feito à imagem de cruzes, 

que por sua vez, se repetem nas pinturas das paredes. Já o teto apresenta pinturas de 

artistas desconhecidos com representações de santos. 
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Diversos foram os adjetivos atribuídos ao edifício. Várias figuras importantes, 

inclusive artistas, expressavam impressões positivas a respeito do Palácio de Nova 

Friburgo, considerando-o um verdadeiro “Palácio das Fadas”. Em seus relatos, Joaquim 

Nabuco15 já acreditava que o Palácio de Nova Friburgo teria um futuro glorioso, 

eternizando um pouco da sociedade brasileira oitocentista. Com efeito, o Palácio das 

Águias representaria um legado no que diz respeito às marcas da cultura aristocrática, 

refletindo o sucesso econômico de uma elite cafeeira enriquecida pela plantio e cultivo 

do grão. Segundo Nabuco, “Qualquer que seja a sorte de tal edifício, durante os séculos 

que ele conservar-se de pé, a tradição virá recolher, sobretudo a lembrança dos que 

primeiro o habitaram.” (NABUCO, 1875).  

Mal sabia Nabuco que, para além dos seus registros imperiais oitocentistas, o 

edifício aliaria também uma memória republicana, tendo em vista o fato de que, no ano 

de 1897, a antes moradia do Barão de Nova Friburgo fora selecionada enquanto sede do 

governo federal mediante o mandato do presidente Prudente de Morais.  

Na verdade, já em 1889 o Palácio do Catete não mais pertencia à família Clemente 

Pinto, uma vez que este fora vendido à Companhia do Grande Hotel Internacional, sendo 

passado assim a seu maior acionista, o Conselheiro Francisco de Paula Mayrink Veiga 

(ALMEIDA, 1994, p. 30). A partir de então, o referido conselheiro tornou-se o 

proprietário oficial do Palácio. Anos depois, em 1895, o imóvel foi hipotecado por 

questões financeiras e, logo em seguida, adquirido pelo Governo Federal por meio de um 

leilão. O Palácio passava então ao poder da República Brasileira.  

Para receber a Presidência da República o Palácio passou por algumas reformas, 

como a instalação de energia elétrica (ALMEIDA, 1994, p.39). Entretanto, sabe-se 

também que alguns salões do antigo Palácio mantiveram suas funções originais na 

adaptação para a sede republicana, como o Salão de Banquetes, por exemplo. 

(ALMEIDA, 1994, p. 45) O terceiro andar do Palácio destinou-se a ser o dormitório 

oficial dos Presidentes e suas respectivas famílias. 

 

 

                                            
15 Joaquim Nabuco foi um escritor, monarquista e historiador que viveu na segunda metade do século XIX 

(1849-1910). Publicamente a favor da questão abolicionista, por vezes, levou está além dos seus escritos 

em direção à política brasileira. Figura importante na política do segundo império, foi também um 

diplomata, sendo o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Joaquim Nabuco é um exemplo de 

personagem político que estendeu sua influência do fim do Império até o início do período Republicano em 

ascensão, mas ainda permanecendo com suas convicções monarquistas. (Fundação Joaquim Nabuco, 

Biografia. Disponível em: <http://www.joaquimnabuco.org.br> Acesso em: 07/04/2018.) 
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O autor Cícero Antonio F. Almeida em sua obra “Catete: Memórias de um Palácio” 

introduz a passagem do palácio para sede presidencial de maneira elucidativa, quando diz 

que: 

 

Aquele mesmo prédio que representou a sofisticação dos tempos 

imperiais escravistas, transformava-se agora no símbolo da República 

capitalista emergente. O Palácio do Catete, ou simplesmente Catete, 

passou a ser sinônimo do próprio poder central da República.  

(ALMEIDA, 1994, p. 50).  

 

 

Por essa visão, é possível perceber o processo de transição do edifício. O Palácio 

que outrora projetava materialmente o poder da nobreza imperial escravocrata, agora 

fazia o mesmo pela república recém-proclamada. De fato, é possível notar a presença de 

uma certa tendência continuativa no que tange às relações de poder estabelecidas com a 

presença da Coroa no Brasil. Com a escolha de um Palácio para a ocupação republicana, 

observa-se uma inclinação à intenção de manutenção da ordem, sem a real quebra de 

privilégios das elites dominantes. Isto é, grande parte da população era mantida distante 

das decisões políticas e sociais brasileiras a despeito da mudança de governo. 

Como sede da Presidência da República por mais de 60 anos (1896-1960), o antigo 

Palácio do Catete abrigou um total de 18 presidentes. Durante esse período, foi palco de 

marcantes acontecimentos que remetem à história da república brasileira, como nos 

mostra em síntese, mediante sua cronologia, o autor Cícero Antonio F. Almeida:  

 

Em 14 de Junho de 1909, o então presidente Afonso Pena morre em seu quarto 

dentro das instalações do Palácio.  

Em 26 de Outubro de 1917, o presidente Venceslau Brás decreta guerra contra 

o Império Alemão no Salão de Despachos e Conferências. 

(...) Em 24 de Outubro de 1930, o Governo Provisório da Revolução de 30 

toma posse no Salão Nobre.  

(...) Em 22 de Agosto de 1942 o presidente Getúlio Vargas declara guerra 

contra o Eixo no Salão Ministerial. 

Em 24 de Agosto de 1954 suicida-se, com um tiro no coração, o Presidente 

Getúlio Vargas, em seu aposento no terceiro pavimento do Palácio. 

Em 21 de Abril de 1960, Brasília é inaugurada e o Palácio do Planalto passa a 

ser a nova sede do Poder Executivo da República. (ALMEIDA, 1994, p. 74). 

 

Percebe-se então a importância do Palácio do Catete enquanto palco de diversos 

momentos decisivos da história republicana. Foi dentro desse Palácio que teve início a 

estrutura republicana que se tem conhecimento na atualidade, sendo responsável por 

implantar o regime democrático dentro do território brasileiro. Como bem salienta a 

museóloga Katia Frecherias em seu livro “Do Palácio ao Museu: A Trajetória 
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Pedagógica do Museu da República” o Palácio do Catete estava “inscrito no centro dos 

debates de toda essa transformação política, e era possível perceber, nas escadarias e 

salões do prédio, o ar dos novos ares que o país respirava” (FRECHEIRAS, 2015, p. 

76). 

De acordo com a temporalidade dos anos sessenta, para além dessa transformação 

política a qual se refere a autora Katia Frecheiras, observa-se também a transformação do 

Palácio do Catete enquanto sede Executiva do Governo Federal para sua implementação 

em Museu da República. Como já foi observado mediante a cronologia do Palácio do 

Catete presente na obra de Cícero Antronio F. Almeida: “em 15 de Novembro de 1960, o 

presidente Juscelino Kubitschek inaugura o Museu da República, instalado no Palácio 

do Catete” (ALMEIDA, 1994, p. 74) 

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi organizada e 

determinada oficialmente a transferência da Capital Federal do Rio de Janeiro para a – 

então em fase de criação – cidade de Brasília. Com essa alteração, a sede do Poder Federal 

consequentemente também seria passada para outro local físico, destituindo o Palácio do 

Catete desta função. Mediante a assinatura do Decreto nº 47.833 de 8 de março de 1960, 

o Museu da República estava então oficialmente criado e seria implantado no antigo 

Palácio do Catete. 

O Palácio do Catete esteve em foco durante os primeiros cinquenta anos da 

República, o que fez com que a sua estrutura também acumulasse mudanças oriundas de 

transformações promovidas pelos seus ilustres moradores, dentre os quais os até então 

presidentes do país. O espaço, portanto, carregava marcas e memórias da história política 

da república brasileira, desde eventos trágicos a decisões que mudaram os rumos políticos 

no país, tudo isto estava marcado nos corredores do Palácio. 

O antigo Palácio do Catete tornava-se então o Museu da República, tendo em si 

vinculadas memórias e legados pertencentes à construção da República Brasileira, bem 

como feitos, heróis e símbolos nacionais. Caberia a esse espaço, anteriormente 

pertencente à tradição imperial oitocentista, contar os rumos da história republicana do 

Brasil mediante as práticas de propagação dos discursos museais.  

No que se refere a ideia do antigo Palácio Nova Friburgo enquanto espaço museal 

é interessante compreender sua particularidade enquanto instituição de propagação de 

conhecimento e memória referentes à construção da República Brasileira, uma vez que 

as presenças de marcas oriundas do Império ainda estão em aspecto e dialogam 

fortemente com as exposições em seu interior. 
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Tendo em vista essa caracterização primordial e ímpar, torna-se também relevante 

evidenciar as preocupações institucionais do Museu da República do ponto de vista do 

seu papel social enquanto instituição governamental. Neste sentido, o documento 

intitulado Plano Museológico do Museu da República – publicado no ano de 2010 e que 

está integralmente disponível no site do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)16 – pode 

ajudar no entendimento a respeito de quais são os parâmetros que delimitam o trabalho e 

as intenções do Museu da República. De acordo com este documento, o Museu da 

República teria a incumbência de:  

 

Contribuir para o desenvolvimento sócio-cultural do país, por meio de ações 

de preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio cultural republicano, 

material e imaterial, para a sociedade brasileira, visando à valorização da 

dignidade humana, à cidadania, à universalidade do acesso e o respeito à 

diversidade.  [Plano Museológico do Museu da República: 2010, p. 16] 

  

Evidencia-se portanto, a ideia de que a instituição deve assumir uma funcionalidade 

social com vistas a contribuir no desenvolvimento sociocultural do país – ou seja, a 

montagem e a organização das exposições devem dialogar com estes interesses imediatos. 

Partindo-se do pressuposto de que o Museu da República busca valorizar a história e o 

caráter republicano17, é possível presumir, de uma forma bem generalizadora, que estarão 

presentes ali certos discursos que enfatizam e validam o fazer político republicano, bem 

como a formação da república brasileira enquanto algo positivo. Sendo assim, caberia ao 

Museu da República a criação – ou incorporação – de uma narrativa que legitime esse 

processo, o que estabelece nexos com as exposições, uma vez que elas seriam as 

responsáveis por materializar este discurso para os visitantes. No intuito de reforçar este 

processo, a narrativa do museu tende, portanto, a se ancorar numa perspectiva que 

fortalece a história oficial.  

Em “Museus, história, educação e ciência: contradições e exclusões” Maria 

Margaret Lopes aborda certas questões que podem ajudar no propósito de refletir acerca 

deste processo de musealização da história oficial. Segundo ela, o interesse primordial do 

                                            
16 Site do IBRAM: https://www.museus.gov.br/ 
17 De acordo com o site do Museu da República a missão desta referida instituição seria a de: buscar 

contribuir para o desenvolvimento sociocultural do país, por meio de ações de preservação, pesquisa e 

comunicação do patrimônio cultural republicano que conserva. O seu compromisso é com a universalização 

democrática do acesso aos seus acervos, o respeito à diversidade e a construção da cidadania. Disponível 

em: http://museudarepublica.museus.gov.br/institucional/ 
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museu enquanto instituição pública é exatamente o de legitimar o discurso da história 

oficial, isto é, dos grandes heróis. Em suas palavras, ela explica que a: 

 

Musealização [...] se apoia em visões de mundo positivistas que 

distinguem um objeto de outros similares baseada na concepção 

histórica dos grandes feitos e grandes homens – e em geral não de 

grandes mulheres – e na reunião de peças consagradas como raras, 

únicas, originais e autênticas. (LOPES, 2001, p. 24). 

 

Desta forma, discurso consagrado e escolhido pelos museus, de uma maneira geral, 

estabelece uma permanência identitária, assim como a reprodução de uma história das 

elites, promovendo os seus objetos e feitos históricos. Mediante essa escolha pela história 

intitulada oficial, em plano principal, não haveria então espaço para outros agentes sociais 

que não fizessem parte dessa macro – e politicamente legitimada – história nacional 

brasileira.  

Ainda a este respeito, a autora afirma que nos museus “se manifestaram as visões 

tradicionais não questionadoras dos processos de negociação dos saberes” (LOPES, 

2001, p. 24). Isto é, os museus seriam corresponsáveis pela perpetuação de uma hierarquia 

teórica, o que acabaria por cooperar com a permanência de um discurso nacional banhado 

pela história dos grandes processos e personagens. Por esta razão, inclusive, ela atesta 

que “muitos dos museus brasileiros conservam ainda melhor do que suas coleções, 

mecanismos de exclusões de histórias”. (LOPES, 2001, p. 25). 

Ora, torna-se perceptível então que, além das ausências que irão ser estudadas daqui 

em diante, as permanências (do poder da elite, no caso) se tornam um instrumento 

importante para se compreender essa forma de discurso legitimado pelo poder que acaba 

por ser responsável por uma visão unilateral da história nacional brasileira. 

Voltando agora a atenção para o Plano Museológico do Museu da República, o 

documento informa brevemente sobre a divisão do Palácio, bem como sobre as intenções 

das exposições permanentes em cada um destes. Neste estudo, a atenção se vinculará 

somente ao primeiro e ao segundo andar do Palácio, por eles estarem responsáveis pelo 

acervo permanente. Dito isso, é possível conhecer um pouco mais sobre estes andares do 

Palácio que, segundo o plano, estariam organizados desta forma: 

 

 

 



36 
 

 

 

No primeiro andar do Museu, (...) passou-se a apresentar a Memória da Casa, 

a Sala do Encontro, as Repúblicas Idealizadas e não realizadas e a Sala dos 

Símbolos da República Proclamada. 

O 2º andar, como sempre, permanece como o “andar nobre”, mantendo o 

aspecto que a reforma para ocupar o Palácio como sede da Presidência da 

República procurou preservar: o aspecto original, como no tempo em que era 

residência do Barão. A República apenas colocou, em alguns salões, as Armas 

da República. [Plano Museológico do Museu da República, 2010, p. 15] 

 

De acordo com essas informações, percebe-se a intencionalidade de continuar a 

preservar a integridade do simbolismo palaciano, envolto na riqueza da nobreza 

brasileira. Poucas mudanças18 foram feitas para a ocasião da transformação do espaço em 

sede do governo republicano, portanto, por mais que o museu enfatize a república, é 

possível destacar elementos do império que se fazem presentes na própria construção 

palaciana, conforme prevamente indicado. Esta permanência também se estendeu ao 

acervo do Museu, o que tende a conceder à república, ao menos em seus primeiros anos, 

alguns traços simbólicos próprios da monarquia. Com relação a esse acervo um tanto 

quando “híbrido” é que se destina a continuação desse capítulo. 

 

 

3.2 A FORMAÇÃO DO REPERTÓRIO IMAGÉTICO 

REPUBLICANO NO BRASIL OITOCENTISTA: UMA 

ANÁLISE DO QUADRO “A PÁTRIA” 

 

Nesta parte do trabalho, irá se iniciar o processo de análise das fontes históricas 

remetentes ao acervo permanente do Museu da República, aqui selecionadas de acordo 

com os objetivos centrais de estudo, isto é, a respeito do uso da iconografia para fins 

historiográficos. Considerando-se o espaço expositivo do museu, entende-se que as obras 

e demais fontes19 que ali se destinavam tem suma importância para se compreender o 

                                            
18 Durante a reforma do Palácio (1896-1897) feita para adaptar este como Sede da República Brasileira o 

teto do Salão Pompeano (localizado no segundo andar) foi parcialmente alterado. Nele, foram introduzidas 

as principais datas nacionais, juntamente com os símbolos das armas da República. As datas são, 

cronologicamente: O Descobrimento do Brasil (22 de Abril de 1500), a Lei Áurea (13 de Maio de 1888) e 

a Proclamação da República (15 de Novembro de 1889). (Nota da Autora.) 
19 De acordo com o site oficial do Museu da República, seu acervo referente ao arquivo histórico encontra-

se “composto por 29 coleções relacionadas a personagens ou acontecimentos que marcaram de alguma 

forma a história republicana brasileira. ” Disponível em: http://museudarepublica.museus.gov.br/acervo-e-

pesquisa/ 

Acesso em: 11/07/2018. 

http://museudarepublica.museus.gov.br/acervo-e-pesquisa/
http://museudarepublica.museus.gov.br/acervo-e-pesquisa/
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advento imaginário da República que se estava implantando e os discursos que faziam-se 

presentes, bem como, mantinham força reprodutiva por meio da história nacional oficial.   

Este trabalho de síntese, tem o intuito de perceber a obra de arte pelo seu caráter 

subjacente, de modo que essa interpretação possa ser oferecida pela metodologia da 

análise iconográfica. Desta forma, pretende-se também buscar compreender, por meio 

das imagens, o contexto da cultura e suas tradições, bem como, da civilização da época 

em que elas foram produzidas, para com isso, ser tangível interpretar o significado último 

da obra de arte. Neste caso aqui trabalhado, a ênfase se dá no contexto histórico e social 

brasileiro à época do nascimento da República, afirmando a teoria de como a arte pode 

ajudar a compreender a sociedade, sua cultura e por vezes, as mentalidades da época. 

Mediante um diálogo entre história e história da arte, pretende-se, portanto, 

reinterpretar as imagens, de forma a buscar seus aportes sociais e culturais por intermédio 

da consideração do processo histórico ao qual se referem. Contextualizando a importância 

das imagens no processo de análise histórica, Michel Vovelle em seus estudos sobre a 

imagem, afirma que a mesma: “[...] fala mais que a escrita, acontece de falar quando o 

texto se cala” (VOVELLE, 2010, p. 14-15). 

Passa-se então, ao estudo de caso: a análise do quadro “A Pátria”. A alegoria está 

exposta no Museu da República como acervo permanente, estando situada no primeiro 

piso, na sala que, à época dos presidentes, funcionou como espaço de reuniões, 

comumente chamada de Salão Ministerial. Interessante apontar que esse espaço, à época 

presidencial, destinava-se a ser um local de reuniões do Presidente e dos meus ministros20, 

bem como, tomada de decisões referentes ao Poder Executivo brasileiro. A localização 

da referida obra é privilegiada, sendo este um dos primeiros quadros vistos durante as 

visitas ao museu.  

 

 

 

                                            
20 No Salão Ministerial, também estão presentes para apreciação as 13 Pastas Ministeriais referentes aos 

Ministros da época presidencial dos anos 1960 (Governo Juscelino Kubitschek), organizadas à frente de 

cada cadeira em específico e situadas em cima de uma grande mesa de madeira, localizada no centro do 

Salão. (Nota da Autora)  

Disponível para visualização em: http://museudarepublica.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2013/12/galeria-40.jpg  

(Acesso: 11/07/2018) 

http://museudarepublica.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/12/galeria-40.jpg
http://museudarepublica.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/12/galeria-40.jpg
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Bastante discutido e estudado, o quadro “A Pátria” de Pedro Bruno21 possui 

diversas interpretações e leituras difundidas e divulgadas ao longo dos anos. A alegoria 

faz referência à confecção da primeira bandeira republicana, símbolo maior da república 

recém-proclamada, fazendo uma alusão aos símbolos nacionais.  

 

Figura 1 - "A Pátria" Óleo sobre tela, 1919. 

Fonte: Acervo Museu da República. Reprodução fotográfica da tela de Pedro Bruno. Em detalhe, 

a cena retratada provavelmente se passa no interior de uma residência no final do Século XIX, 

aonde, as mulheres, figuras principais no quadro em destaque, bordam e costuram. 

 

 

 

 

                                            
21 Pedro Bruno foi um artista, poeta e paisagista brasileiro. Envolto nos preceitos positivistas, referente à 

formação da república brasileira, apoiava a doutrina filosófica de Auguste Comte. Sua obra mais famosa, 

A Pátria, é uma clara alusão à corrente Positivista, com o tema: “Ordem e Progresso”, sendo essa uma 

derivação do lema político original do Positivismo: “Amor por Princípio e a Ordem por Base; o Progresso 

por Fim”. O quadro permanece até hoje como um dos símbolos nacionais mais expressivos para 

caracterizar o processo de implantação e legitimação da República no Brasil. (SALGUEIRO Valeria. A 

Imagem da Capa. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Ano 5, nº 50, pag. 4, 

Novembro, 2009). 
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Em uma leitura primária, nota-se uma similaridade fenotípica em todas as mulheres 

retratadas em primeiro plano: cor da pele, feições delicadas e uma proximidade nas cores 

dos cabelos. As figuras em questão foram pintadas segundo a percepção de beleza branca 

europeia, característica muito marcante na arte do início do século XIX. Do ponto de vista 

das representações, é possível afirmar que o quadro era bem menos plural do que a 

realidade estabelecida na sociedade brasileira. Em outras palavras, não há uma tentativa 

de expor mestiçagem, tampouco de acionar figuras negras. A pintura – que tinha como 

parte das suas intenções retratar as mulheres enquanto formadoras de uma república que 

naquele instante nascia, assumindo o papel de verdadeiras “mães”22 do Brasil – ignorava 

a pluralidade constitutiva do país.  

Ora, se a pintura era uma homenagem às mulheres, onde estarão as demais? A que 

mulheres, afinal, esta pintura está designada? A questão racial – exatamente pelo caráter 

da ausência – atravessa a pintura de modo muito eloquente. O desaparecimento pode 

servir enquanto elemento para refletir acerca das dificuldades sociais próprias das 

mulheres negras, pessoas que ocupavam extremos inferiorizados naquela sociedade – o 

de ser mulher e o de ser negra em simultâneo – e que precisavam lidar diretamente com 

resquícios de uma sociedade escravista. Essa ausência, aliás, é sintomática deste processo 

de exclusão. Raras são as pinturas de época que retratam a mulher negra23, o que 

enfraquece a formação de memórias sobre o seu tipo do ponto de vista sócio-cultural. 

Diante do exposto, é possível indicar que esta carga de influência europeia na 

construção da sociedade e identidade brasileira – em especial pelos reflexos da nobreza – 

fez com que a percepção e representação da população brasileira fosse restrita a ponto de 

acolher predominantemente os moldes e figuras europeias, o que pode ser confirmado, 

inclusive, pelos intentos para o embranquecimento racial brasileiro.  

Levando a observação do quadro “A Pátria” ao nível das políticas públicas, surge 

aí um indício de que aquela república instaurada não se destinaria, em sua íntegra, a todos. 

Isto é, a parcela da população negra não era considerada no âmbito da formação da 

imagem da república e, provavelmente, tampouco figuraria de modo peculiar – 

                                            
22 Segundo o próprio autor da obra – produzida em 1919 –, sua intenção ao pintá-la foi para homenagear as 

mulheres brasileiras como mães do Brasil. Em suas palavras: “Eu quis cantar um hino às mães do Brasil; 

quis prostrar-me aos pés de todas as mães desta terra, cujo leite fecundo é a seiva divina que, alimentando 

vidas, cria povos construindo pátrias." Pronunciamento de Pedro Bruno. (RESENDE, Maria Ângela de A., 

“Mater dolorosas, mães virtuosas: mulheres escrevem a Pátria”, in Nação e Identidade: ensaios em literatura 

e crítica cultural, São João del Rei, UFSJ, 2007, p. 112.) 
23 Durante o processo de coleta de dados e fontes dessa pesquisa, não foi encontrado no Museu da República 

alguma fonte iconográfica pertencente ao acervo fixo do museu que representasse a mulher negra 

republicana. (Nota da Autora). 
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considerando as suas necessidades mais imediatas – no que se refere aos projetos de 

Estado. Mais uma vez, enxerga-se correlações sociais entre o Império e a República 

emergente brasileira.  

A partir dessas observações na leitura da fonte histórica trabalhada, pode-se pensar 

em algumas questões relacionadas ao Museu da República enquanto instrumento 

propagador de um discurso de história nacional, e mais além: quais seriam as pretensões 

relacionadas as memórias que a instituição priorizaria24 de modo a conservar e reproduzir, 

no que tange a idealização da história da República Brasileira. 

Como já exposto anteriormente, o Museu da República continuaria com o 

prosseguimento do discurso tradicionalista oficial do Museu Histórico Nacional, que se 

obstina a contar a história republicana pelo olhar dos grandes heróis e grandes feitos, em 

concordância com o poder governamental. Nesse sentido, ao analisar na pintura a 

presença seleta de mulheres brancas com alusões a feições europeias, está-se 

consolidando uma visão social nacional que se delimita a personificação de uma parte 

estrita da população, que se sabe, é oriunda dessas figuras elogiadas pelo discurso 

nacional que fazem parte de uma elite social brasileira.  

Levando em consideração esta perspectiva, entende-se por consequência, que os 

indivíduos históricos mais intimamente ligados a essa memória que estaria sendo 

preservada pela instituição, seriam aqueles elogiados e engrandecidos pela conjuntura da 

narrativa oficial canônica brasileira.  

De certo, os marcos históricos também presentes nessa ótica seriam aqueles de 

suma importância a dialogar de forma corroborativa com esse discurso. Dentre esses 

marcos, os símbolos nacionais têm grande influência e destaque. Na pintura em foco, por 

exemplo, podemos observar com veemência a maior das armas nacionais: a bandeira 

nacional. São os símbolos oficiais e legitimados pelo governo que teriam maior 

notoriedade mediante o discurso nacional oficial em voga.  

Para além dos símbolos nacionais e armas da república, temos também as datas 

oficiais, tais como: o Descobrimento do Brasil, o Dia da Independência, a Lei Áurea e a 

Proclamação da República, respectivamente em evidência no Palácio do Catete. Estas 

serviriam da mesma maneira para legitimar o discurso nacional.  

                                            
24 De acordo com Cícero Antonio F. Almeida, em seu livro “Catete: Memórias de um Palácio”, alguns 

quadros pertencentes ao acervo fixo do Museu foram encomendados pelo próprio Governo Federal com o 

provável intuito de legitimar o seu discurso nacional como oficial, por meio do contexto imagético. O 

quadro “Compromisso Constitucional” – que será analisado ainda no decorrer dessa pesquisa – faz parte 

dessas obras de artes oriundas dos desejos da República. (ALMEIDA, 1994, p. 40.) 
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Tendo em vista o que foi exposto até aqui, pode-se perceber que a construção da 

história nacional pela ótica dos heróis e seus grandes marcos históricos, era o discurso 

que estava presente com maior intensidade desde a construção do Palácio das Águias, até 

sua movimentação para se tornar Sede Presidencial Brasileira, e por fim, este objeto de 

estudo, o Museu da República.  

Ou seja, no que diz respeito a instituição do Museu da República, a história 

republicana está sendo contada por um caminho que edifica em sua maior parte a ótica da 

história vista de cima, isto é, a visão mais elitizada e oficial do percurso republicano, 

fazendo alusão aos grandes marcos e datas republicanas, em concordância com a ênfase 

da participação de figuras nacionais em representação à construção da história da 

República Brasileira. E, isso tudo se torna tangível quando se observa com maior atenção 

o acervo permanente do museu, isto é, as escolhas de representação que se fazem 

presentes nesse sentido.  

No tocante a escolha deste discurso histórico mediado pela história nacional 

tradicional, bem como, visando dar fomento a esta sustentação, o próximo capítulo 

continuará com a metodologia iconográfica em outras fontes históricas pertencentes ao 

acervo do Museu e que estão intimamente ligadas com o repertório imagético republicano 

e o discurso nacional presente neste. 
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4 O NEGRO, O BARÃO, A REPÚBLICA E O MUSEU 

4.1 COMO O MUSEU SE APRESENTA ENQUANTO 

REPRODUTOR DE UM SILENCIAMENTO DA MEMÓRIA 

ESPECÍFICA? 

Ao explorar o vasto acervo do museu da República, é possível notar um amplo 

repertório de estilos e culturas em sua decoração. O estilo neoclássico é predominante – 

com ênfase na simetria e na presença de figuras Greco-romanas, como as Musas 

espalhadas pela escadaria principal do Palácio, fazendo uma alusão as estações do ano –, 

mas ainda assim há espaço para a influência da arquitetura italiana aos moldes do padrão 

renascentista, o que caracteriza o Museu enquanto um espaço híbrido e decorativo, de 

diversas influências arquitetônicas. 

 De fato, no que diz respeito a decoração, percebe-se a predominância de figuras 

femininas estampadas em quadros imensos, com contemplação de suas vestimentas à 

moda da Europa. Tem-se a representação feminina muito ligada à mitologia, com a 

presença de grandiosas pinturas, cobrindo quase o teto por completo de boa parte dos 

aposentos25, representando deusas gregas e demais divindades.  

Entretanto, a imagem do negro africano e de seus descendentes não está 

representada em nenhuma parte do Palácio. Apesar de não representados imageticamente, 

não se pode dizer que estes personagens não tenham – ainda que de modo imperceptível 

– o seu lugar naquele espaço. Afinal, se do ponto de vista imagético a sua figura não foi 

explorada, do ponto de vista do trabalho não se pode dizer o mesmo, sobretudo porque 

foi por meio do ofício desempenhado por trabalhadores escravos que o edifício foi 

construído.  

Documentações presentes no inventário do Barão oferecem claras indicações do 

uso deste tipo de trabalhadores. É possível, por exemplo, identificar registros de 

pagamentos em que são enumerados todos os cativos utilizados, o ordenado oferecido 

pelo serviço por eles executado, a área específica de atuação – pedreiro, servente –, o 

nome próprio do escravo, assim como o nome do senhor que detinha a sua posse. Estes 

registros acumulam informações superiores ao intervalo de dez anos, o que oferece um 

                                            
25 Um exemplo da predominância feminina na decoração Palaciana – com o foco grego-romano – é o teto 

do Salão de Banquetes, aonde tem-se a representação da Deusa da Caça, Diana, em uma pintura que toma 

praticamente todo o espaço de cima do aposento. Esse quadro trata-se de uma obra adaptada, intitulada: 

Diana, a Caçadora, proveniente do artista italiano Domenichino. Essa informação pode ser conferida em: 

http://museudarepublica.museus.gov.br/o-museu/. (Nota da Autora) 

http://museudarepublica.museus.gov.br/o-museu/
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panorama do quantitativo de trabalhadores que estiveram envolvidos não apenas com a 

construção, mas com as demais demandas domésticas que eventualmente surgiam.  

 

Figura 2: Relação de escravos de ganho, Inventário do Barão de Nova Friburgo. 

Fonte: Reprodução fotográfica do documento disponível no Acervo do Museu da 

República 
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Outras informações acerca da presença de cativos podem ser localizadas por meio 

do levantamento de bens do Barão e Baronesa de Nova Friburgo, documentação 

apresentada por Luiz Fernando Dutra Folly no livro: Barão de Nova Friburgo: 

Impressões, Feitos e Encontros. O documento em questão fora solicitado pelos então 

Barão de São Clemente e Dr. Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, filhos legítimos, únicos, 

universais e herdeiros para partilha amigável dos bens em 1873. O quadro em questão 

apresenta a avaliação geral dos bens a serem transmitidos pelo seu pai, o Barão de Nova 

Friburgo:  

 

 

Tabela 1: Levantamento de bens do Barão de Nova Friburgo 

Fonte: FOLLY, 2010, p. 65. 

 

De acordo com o inventário, a construção do Palácio chegou a contar com um total 

de aproximadamente 2.000 escravos², ao longo de mais de dez anos, ao preço especulado 

de R$30.000 para cada um. Os custos estão ancorados nos padrões operados na década 

de 1860 e podem ser até maiores, uma vez que houve muitas oscilações. A presença negra 

escrava, portanto, era rotineira para o Barão que, além disso, utilizava a mão de obra nas 

suas fazendas cafeicultoras, além de traficar cativos a outros interessados. 

No que diz respeito ao tratamento dispensado aos escravos, tem-se nota que o Barão 

possuía hospitais em algumas de suas fazendas com vistas a promover cuidados à sua 

escravaria. Os cuidados oferecidos são explicáveis pelo âmbito econômico, uma vez que 

o valor agregado a um trabalhador escravo era alto, o que demandava certos cuidados de 

Bens Valor 

Bens de Raiz 3.350:520$000 

Bens móveis 171:494$100 

Bens semoventes 227:622:$000 

Escravos (2.182 unidades) 1.999:200$000 

Apólices provinciais e Ações 77:000$000 

Quantia em dinheiro, na Casa Comercial de Friburgo e 

Filhos 

1.083:535:470$ 

Valor Total: 6.909:371:570$ 

Seis mil novecentos e nove Contos Trezentos e setenta e um mil Quinhentos e 

setenta Réis. 
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saúde, de modo a lhes permitir maior tempo de trabalho e, consequentemente, maiores 

rendimentos ao seu detentor. Entretanto, essa discussão sobre os “cuidados” do Barão em 

relação aos seus escravos, remetem a um outro questionamento pertinente: a questão do 

elogio à escravidão brasileira.  

No que remete ao elogio à escravidão, esses “cuidados” direcionados aos 

escravizados poderiam ser interpretados de uma maneira positiva, de forma que pudessem 

suavizar as relações escravistas e, muitas vezes, podendo ser enxergado até de modo 

romantizado. Para discorrer sobre tal assunto, é necessário voltar o olhar para as relações 

sociais escravocratas e de que forma o incentivo a sua continuidade durante os anos teve 

força na construção de uma sociedade de classes. 

Como nos mostra, Célia M. Azevedo em seu texto “O Abolicionismo Transatlântico 

e a Memória do Paraíso Racial Brasileiro” (AZEVEDO, 1996), a escravidão brasileira, 

por vezes foi elogiada, se comparada com a escravidão norte-americana, tida como brutal 

e agressiva. Essa interpretação suavizada das relações escravocratas no Brasil foi 

importante para a construção da memória do paraíso racial brasileiro. Viajantes 

estrangeiros, quando chegavam ao Brasil e observavam as supostas peculiaridades da 

escravidão à brasileira, notavam certas diferenças aparentemente positivas em favor do 

modelo brasileiro, definindo o sistema escravocrata aqui praticado como mais 

“humanizado”. Provavelmente, as relações raciais no Brasil possuíam esse olhar mais 

amenizador, por conta do elogio à mestiçagem como discurso pertencente ao mito da 

democracia racial, o que automaticamente acabava por influenciar de modo direto na 

propagação da ideia de que o Brasil era um verdadeiro paraíso racial.  

A questão do mito da democracia racial influenciou de forma constante no 

silenciamento do preconceito racial. Diferentemente dos EUA, no Brasil não existiam 

políticas segregacionistas, de forma a institucionalizar a questão racial como um 

preconceito, um demarcador hierárquico formalizado – talvez por conta disso, nas terras 

brasileiras o preconceito se torne velado. O imaginário do Brasil como um paraíso racial 

influenciou muito para que fosse mais fácil se acreditar que aqui não havia uma 

hierarquização por raças, de forma que esta era a apresentação internacional do país. 

Desta forma, e, principalmente por conta do olhar estrangeiro sob o território e a 

população brasileira, acreditava-se também que o processo de fim da escravidão e início 

do trabalho livre assalariado se daria de forma “mais fácil” no Brasil, por conta desse 
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imaginário acerca das relações raciais brasileiras, enxergadas como “cordiais”, 

“democráticas” e não hierarquizadas e dominadas pela supremacia caucasiana26. 

Atrelado a isso, é importante lembrar que, ironicamente, o Brasil foi um dos últimos 

países a abolir de vez a escravidão. Um outro questionamento reflexivo, dá-se em questão 

da proximidade da Lei Áurea (maio de 1888) e da Proclamação da República (novembro 

de 1889). Pode-se indagar, portanto, se; com a implantação do sistema republicano no 

Brasil (um ano após a abolição da escravidão) teria feito alguma diferença de imediato na 

situação do negro. 

No caso específico dos indivíduos aqui analisados, deve-se levar em conta o quesito 

financeiro, uma vez que, com a proibição do tráfico negreiro – Lei Euzébio de Queirós – 

o valor unitário dos africanos escravizados subiu consideravelmente. Dessa forma, o 

africano escravizado tornava-se um “bem” de alto custo para sua “manutenção”, o que, 

acabaria culminando na inviabilidade de uma longa estadia desse regime escravista. De 

todo modo, não se pode esquecer que a família Clemente Pinto, que já não era mais dona 

da propriedade, libertou seus então restantes 1.200 escravos um mês antes da oficialização 

da Lei Áurea. Esse feito gerou, inclusive, títulos de nobreza aos filhos do Barão. 

 Por essa perspectiva, pode-se pensar também sobre a presença dos negros no que 

diz respeito ao Palácio das Águias, sob sua atuação na construção da edificação do 

monumento, como já foi aqui apresentado. Dessa forma, entende-se que estes foram 

fundamentais para que o Palácio fosse erguido, uma vez que eram a mão de obra massiva 

dessa edificação. Entretanto, de forma alguma essa questão é lembrada no Museu, o que, 

faz ser necessário pensar nos momentos da presença negra mesmo em sua ausência 

representativa. 

 Decerto, quando se remete as visitas mediadas, é esclarecedor que a observação 

esteja em conjunto com interpretações que não necessariamente estarão expostas ao 

público para uma fácil leitura – isto é, o Museu e seu acervo (como é o caso da escolha 

dos quadros aqui trabalhados) se apresentam com diversas leituras possíveis; leituras 

inclusive do que não se é observado à primeira vista, como é o caso aqui estudado, da 

presença negra no Museu da República. Uma possibilidade, por conseguinte, seria o olhar 

pela vertente das mãos que ali trabalharam, por exemplo, para que, desta forma, seja 

                                            
26 Florestan Fernandes (1978) em seu livro “A Integração do Negro na Sociedade de Classes”, dentre 

algumas caracterizações da sociedade de classes brasileira diz que nela “(...) se fundava o equilíbrio das 

relações raciais e o domínio ‘da raça branca’ no regime escravista. ” (FERNANDES, 1978, p. 302.)  
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possível enxergar outros personagens enquanto agentes e participantes da história da 

República Brasileira, e não apenas como representações silenciadas.   

 

 

4.2  ANÁLISE DO QUADRO HISTÓRICO “COMPROMISSO 

CONSTITUCIONAL” 

 

Passa-se agora ao estudo de caso referente a obra histórica “O Compromisso 

Constitucional”, pintada em 1896, e que se encontra de forma permanente na exposição 

do Museu da República. A análise dessa obra se faz relevante tendo em vista ser o registro 

de um processo histórico e político que deu fomento para a democracia no início da 

Primeira República Brasileira. Ao buscar interpretar a obra de arte pela ótica social, tem-

se respaldo acerca da representatividade política da população dos oitocentos, 

simbolizada parcialmente no quadro em questão – o quê, de certa forma, também torna 

possível observar de que maneira o Museu da República torna reprodutivo a 

representação da população brasileira e que parte dessa população estava sendo 

evidenciada no que tange esses quadros históricos brasileiros, e indo mais além, nas 

paredes desse prédio histórico como um todo.   

Já como sede da República, uma das pouquíssimas referências à população negra e 

escrava contida no Palácio se encontra no teto do Salão Pompeano, como pode ser 

observado na fotografia apresentada a seguir. Trata-se da referência ao 13 de maio de 

1888, data da assinatura da Lei Áurea. Esta indicação foi ali colocada após uma reforma 

promovida no ano de 1897, quando o Palácio se tornou sede da Presidência da República. 

Não há, afora esta, outras indicações que coloquem a população negra no cerne de uma 

discussão sobre o Brasil, menos ainda que a reconheça enquanto parte agente e 

contribuinte na formação da identidade brasileira. A alteração do significado político do 

espaço não foi acompanhado de mudanças que propusessem olhares a respeito deste tema. 

Sendo assim, o Palácio seguiu nesse mesmo caminho de permanências de hierarquias e 

privilégios. 
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Figura 3. Teto do Salão Pompeano.  

Fonte: Museu da República: a construção no Rio marcada para sempre na História 

do Brasil. Roteiro Adaptado. <http://roteiroadaptado.com/museu-da-republica-a-

construcao-no-rio-marcada-para-sempre-na-historia-do-brasil/> Acesso em: 20/04/2018. 

 

 

Com efeito, a República não representou profundas transformações na condição da 

população negra, uma vez que a Lei Áurea não garantiu inserção socioeconômica e 

política, quanto menos pelo viés trabalhista. Em linhas gerais, houve liberdade do ponto 

de vista jurídico, porém esta coexistia com uma ineficácia no sentido da garantia de uma 

cidadania plena; ou seja, os maiores prejudicados seguiam à margem da sociedade, sem 

ter acesso a uma política de inserção total à cidadania. 

No que se refere a sua incorporação ao mercado de trabalho, a situação dos negros 

egressos da escravidão continuava marginalizada, de forma que não havia incentivo à 

essa integração; isso se deve ao fato do incentivo à imigração estar em ascendência nessa 

época, uma vez que o governo brasileiro estava interessado em “branquear” a população, 

assustados com a quantidade de negros existentes no Brasil, agora, ex-escravos. Por conta 

disso, a realidade do negro no pós-abolição, bem como sua inserção no mercado de 

trabalho livre/assalariado não foi incentivada pelo governo, nem pela sociedade brasileira, 

seja pela questão da imigração estrangeira (isso se deve, em sua maior parte, pela 

preferência da sociedade brasileira na mão de obra imigrante, em detrimento da mão de 

obra afrodescendente), seja também pela questão do embranquecimento da população 

brasileira, altamente ligado com o processo de incentivo à imigração em massa para as 

terras brasileiras.  
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De uma maneira geral, a sociedade brasileira ainda enxergava a população negra 

com certo receio, e, não se inclinava a incentivar a inserção destes nos meios de trabalho 

capitalistas. Com o avanço da industrialização, bem como o crescimento da população 

negra (agora, liberta), a solução pela escolha da imigração, se tornou uma alternativa 

bastante aceita e eficaz para a situação geral da sociedade brasileira: o trabalho livre (que 

necessitava de mão de obra) seria feito pelos imigrantes, influenciando positivamente no 

processo de aceleração da industrialização do Brasil, e, os imigrantes também seriam 

responsáveis pelo embranquecimento da população brasileira, mediante a casamentos 

com a população “mestiça”, a fim de clarear as futuras gerações de brasileiros 

progressivamente. Acreditava-se que com o processo de embranquecimento, em alguns 

anos (centenas, provavelmente), a população brasileira seria predominantemente branca 

(isso, por conta da crença de que as características caucasianas seriam mais fortes do que 

as africanas, portanto, majoritárias em uma mestiçagem entre ambas), apagando-se por 

completo os indivíduos negros da sociedade. Desta forma, o processo imigratório foi 

amplamente aceito no Brasil, uma vez que havia a preferência da mão de obra imigrante, 

em detrimento da mão de obra do ex-escravo, para a maioria dos trabalhos. 

Essa questão de exclusão e enquadramento dos negros em todos os âmbitos da 

sociedade brasileira fica evidente nos quadros “A Pátria” (já apresentado e discutido no 

segundo capítulo deste trabalho) e “Compromisso Constitucional”, localizados no Salão 

Ministerial do Palácio, ficando portanto, de frente para o quadro “A Pátria”. A alegoria 

“A Pátria”, de Pedro Bruno, representa o nascimento da república brasileira, com a 

construção da bandeira como símbolo de identidade e nacionalismo, dando destaque às 

mulheres brasileiras. Contudo, os personagens retratados são todos brancos. Fica clara a 

noção de sociedade brasileira que se quer representar ou construir, pois estão ausentes 

mestiços, mulatos, negros e índios; indivíduos esses que, em 1919, ano em que o quadro 

foi pintado, constituíam a grande maioria da população. 

O quadro histórico “Compromisso Constitucional”27, pintado por Aurélio de 

Figueiredo, teve o intuito de eternizar a data e o processo histórico da assinatura da 1ª 

Carta Constitucional brasileira, retratando o momento exato da promulgação da 

Constituição de 1891, com o primeiro presidente em foco, Deodoro da Fonseca e demais 

                                            
27 A tela histórica foi uma pintura encomendada diretamente pelo governo brasileiro. A solicitação partiu 

do Banco da República, hoje, Banco do Brasil. É interessante frisar que esse quadro foi encomendado para 

ser exibido no Palácio do Catete, a época da Sede Presidencial. Sua localização (no salão Ministerial) 

permanece a mesma até os dias de hoje. (Nota da Autora). 
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figuras importantes da época republicana, tais como Prudente de Morais e Floriano 

Peixoto.  

Analisar esta pintura histórica também nos permite discutir a presença/ausência do 

negro na República, no que diz respeito à sua função de propagação (mediante um 

propósito efetivo) de memória e identidade. Memória essa que define também um 

controle social, bem como o que “serve” ou não para ser lembrado dentro dos moldes 

daquela sociedade em questão. Portanto, nesse sentido, pode-se dizer que a memória 

possui poder e, consequentemente, influência direta sob o controle social, de forma a 

identificar o que deve ou não ser considerado relevante a ponto de ser reproduzido em um 

discurso oficial de acordo com a narrativa de identidade nacional. 

Na pintura histórica, dentre todos os grandes personagens representados, temos 

apenas um negro, provavelmente figura política e econômica influente nesse período, 

tendo em vista a sua presença e participação na política brasileira. O único documento 

encontrado identifica o indivíduo como sendo o Ministro da Agricultura Francisco 

Glicério de Cerqueira Leite28. Provavelmente, Francisco Glicério conseguiu romper com 

o sistema excludente ainda mantido na República, sendo, portanto, uma exceção que 

confirma a regra.  

 

                                            
28 Min. Agric. 1890-1891; const. 1891; dep. fed. SP 1891-1899; sen. SP 1902-1916. Fonte: 

http://cpdoc.fgv.br 
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Figura 4: Compromisso constitucional,1896. Óleo sobre tela 3,30 x 2,57 cm. 

Fonte: Acervo Museu da República. Em cena: Retrato da posse de Deodoro da Fonseca como 

presidente da República do Brasil, em 26 de fevereiro de 1891, apenas dois dias depois de 

promulgada a Constituição. 

 

Ao fixar o olhar sobre Francisco Glicério, percebe-se tanto um esforço em 

embranquecê-lo, como para “equiparar” ou “nivelar” a cor de sua pele com a dos demais 

políticos brancos também presentes no quadro. Desta forma, é mais fácil – e mais 

aceitável – caracterizar esse personagem como um mulato (isto é, um negro 
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embranquecido) do que como um negro, ainda mais para justificar sua participação 

política e sua presença no quadro. Era, de fato, um exemplo claro do processo de 

branqueamento ao qual a população negra estava sendo submetida, uma vez que a 

necessidade de aceitação na sociedade de cor e classe estava em jogo. Ser considerado 

branco, ou, neste caso “menos negro”, ou até mesmo “mais próximo do branco” era um 

fator crucial à sociedade brasileira da época.  

 

Figura 5: “Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo” Areia, PB, 1854 

Fonte: Family Three & Family History at Geni.com 

<https://www.geni.com/people/General-Glicério/6000000031250098846> Acesso em: 

20/04/2018. 
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Em “A Formação das Almas”, o intelectual José Murilo de Carvalho diz que a 

República Brasileira teria surgido “(...) em uma sociedade profundamente desigual e 

hierarquizada. ” (CARVALHO, 1990, p. 29).  

A partir de seus estudos, é possível fazer uma leitura de caracterização do processo 

de passagem do Império para a República: houve apenas uma mera mudança no plano 

político institucional, tendo em vista que a estrutura social se manteve inalterada. Os ricos 

e poderosos, outrora da nobreza, continuaram tendo voz ativa no que diz respeito à 

política republicana, agora com outros títulos e nomeações.  

Talvez, a população não tenha ficado “bestializada”29 com a Proclamação da 

República, como nos diz José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 1989), mas, de fato, 

não houve grandes mudanças no seu dia a dia. Esses fatores, com certeza, contribuíram 

para a exclusão não apenas dos negros, mas de toda a população pobre no processo de 

construção da República.  

Para finalizar, observa-se a quase total ausência do negro no Palácio Nova Friburgo, 

na Sede da República e, por fim, no Museu da República. A questão da inexistência no 

acervo, relativo aos negros nos museus brasileiros, pode ser explicada não apenas pela 

exclusão social dos negros, como também pelo fato de que os primeiros museus 

brasileiros foram dirigidos por membros da elite que sempre tiveram a preocupação de 

negar a contribuição do negro na construção da sociedade brasileira, privilegiando a 

participação e os valores do homem branco e do modelo civilizatório europeu.   

No que diz respeito à questão do negro, a ausência de fato, não fala por si só, tendo 

em vista que essa ausência pode ser um discurso interpretável de maneiras distintas. 

Entretanto, tem-se o conhecimento de que, desde sua jornada histórica como propriedade-

objeto, o não-lugar do negro na sociedade foi propagado e bastante incentivado, levando 

em consideração sua função como força de trabalho extremamente importante na 

economia no Império. Mesmo com a libertação dos escravos, o negro continua sendo 

marginalizado e excluído da sociedade. Se antes, tinham como função serem “escravos”, 

“propriedades” de um senhor; agora libertos, nada tinham em prática social e econômica, 

quanto menos, política. 

                                            
29 Carvalho (1987, p. 13) critica a interpretação acerca de uma total alienação do povo brasileiro com relação 

à mudança do regime monárquico para o Republicano. Em sua citação completa: “Havia algo mais na 

política do que simplesmente um povo bestializado”. 
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Em síntese, toda a ausência sentida da memória negra funciona como sinalizadora 

para essa questão. Onde está a contribuição do negro no processo de construção da 

República? De fato, onde o negro se localiza ao longo de todo o processo? E mais: a 

questão da valorização do acervo negro para dar visibilidade à memória dos negros na 

construção da nação brasileira que necessita ser estuda e conhecida, sem ser simplificada 

de maneira inferior. São essas questões que, mediante as considerações aqui expostas, 

deveriam permear o imaginário da construção da identidade brasileira, bem como a 

questão da memória enquanto sua reconstrução e as relações de poder ali expressas. 

A contribuição do afrodescendente foi e continua sendo importantíssima à 

formação da identidade nacional, por mais que sua representatividade não se encontre tão 

visível assim. Ao analisar as fontes iconográficas, muito mais do que o perceptível, fica 

implícito também, o que não está, e qual a consequência dessa ausência, desse 

silenciamento representativo e social para a história e formação de uma sociedade e sua 

identidade.   
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5 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Por fim, mediante tudo o que fora discutido neste trabalho, faz-se necessário que 

essas reflexões e novas interpretações sejam também – e principalmente, na verdade – 

abordáveis aos estudantes para o incentivo de debates acerca do tema proposto. 

Desta forma, a fim de finalizar o estudo aqui trabalhado, propõe-se uma atividade 

pedagógica para reiterar essas discussões com os discentes em sala de aula, sendo 

preferível que este seja feito após uma visita mediada ao Museu da República. É 

importante reiterar que essa proposta de atividade não é a única maneira de se trabalhar 

os conteúdos abordados e exemplificados durante a visita. É apenas uma alternativa 

sugerida para melhor argumentação e assimilação dos conteúdos e hipóteses trabalhadas. 

Decerto, há inúmeras possibilidades de se trabalhar as demasiadas questões oferecidas 

pelo Museu e seu acervo dentro e fora de sala de aula. Aqui, apresenta-se apenas uma 

hipótese a ser aplicada pedagogicamente. 

Esta proposta pedagógica baseia-se, de forma mais precisa, no estudo da fonte 

histórica o quadro “Compromisso Constitucional” para interpretação e discussão acerca 

da sociedade brasileira que ali está representada, buscando enunciar os silenciamentos 

que estão ali também evidenciados. 

Com esta interpretação, espera-se dos alunos que estes sejam capazes de fazer uma 

leitura além do que se é usualmente perceptível, no que diz respeito aos acervos 

trabalhados. Assim, entende-se que esse exercício de reflexão possa ser utilizado como 

mais uma ferramenta pedagógica no que diz respeito ao Ensino de História da África e 

dos Afro-brasileiros.  

Desta forma, e ainda tendo por base a discussão relacionada à questão étnico racial, 

espera-se também dos discentes uma percepção mais realista da existência do racismo 

sistêmico no Brasil e de suas consequências negativas para a população negra, que 

mantém as marcas do preconceito, isto é, as desigualdades sofridas oriundas do racismo, 

desde sua origem com a implementação da escravidão.  

Segundo Amilcar Pereira, em seu trabalho “Relações étnico-raciais na história e no 

Brasil”, o autor afirma que “se as desigualdades sociais – embora tenham se reduzido nos 

anos recentes – ainda são uma marca desta sociedade, nesse contexto, o racismo continua 

sendo um elemento estruturante dessas desigualdades e definidor de maiores ou menores 
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oportunidades para os brasileiros”, nesse caso, os afrodescendentes. (AMILCAR, 2014, 

p, 61.) 

Com essa possibilidade de trabalho pedagógico em cima do que se é apresentado, 

pretende-se chegar a esclarecimentos e discussões onde os alunos sejam capazes de ter 

uma visão que vai além do senso comum de que a sociedade brasileira é um paraíso racial, 

onde as oportunidades e os direitos seriam igualitários entre brancos e negros, e sim, que 

compreendam a influência e dominação do controle político, privilégios sociais e dos 

direitos pela esfera controladora brasileira. 
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Colégio Pedro II 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Departamento de História 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

Especialização em Ensino de História da África 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Proposta Pedagógica: Plano de Aula ou de Material 

 

Disciplina: História 

Nível de ensino: 2º Segmento do Ensino Fundamental 

Ano/Série: 9º ano 

Duração: 2 aulas com tempos de 50 minutos cada. (Visitação ao Museu) 

2 aulas com tempo de 50 minutos cada. (Sala de Aula – Pós Visita). 

 

Tema: Cidadania na República – A Questão Negra no Contexto de Transições 

Republicanas. 

 

Problemas: O que é cidadania na República? Essa Cidadania, em sua prática, era 

destinada para todos? De que forma os negros egressos da escravidão estavam inseridos 

nesse contexto de transições republicanas? 

 

Objetivo Geral: Identificar e problematizar quais são os elementos que compõe a 

identidade brasileira a partir daquilo que oferece o Museu da República, analisando assim, 

em que medida as questões negras estão ausentes ou presentes no discurso forjado a partir 

das exposições permanentes trabalhadas. Atrelado a isso, pretende-se também viabilizar 

meios pedagógicos aplicáveis aos discentes para valorizar a cultura e reconhecimento 

histórico de identidade afro-brasileiro na formação da sociedade brasileira, mediante a 
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identificação de uma narrativa do silenciamento dessa população marginalizada, por uma 

sobreposição da narrativa canônica “oficial” da nação brasileira. 

 

Objetivos Específicos: Contextualizar a questão da cidadania com a mudança do 

sistema político do Brasil, do Império para a República. Desta forma, busca-se 

compreender a amplitude da cidadania brasileira no que diz respeito aos indivíduos 

egressos da escravidão e de que forma essas marcas escravistas – institucionalizadas ou 

não – se fizeram presentes e vivas no sistema republicano brasileiro, inviabilizando assim, 

condições plausíveis de participação social e política para os negros. 

 

Conceitos/Noções: Escravidão; abolição; proclamação da república; compromisso 

constitucional; emancipação; pós-abolição; cidadania; representação.  

 

Conteúdos: 

A serem abordados de forma introdutória durante a visita ao Museu da República, 

bem como, mediante a observação e interpretação das fontes iconográficas em questão. 

Em tempo, essas questões serão levantadas novamente na aula pós a visita mediada, com 

o intuito de incentivar um debate acerca do tema com os discentes em sala de aula, e 

também como forma de conclusão da proposta pedagógica. 

 

Aulas 1 e 2: Abolição da Escravidão: 

• Pressão internacional  

• Questão econômica interna  

• Disputas políticas internas (abolicionistas versus escravocratas) 

 

Movimento Abolicionista: 

• Emergência da Abolição 

• Lei Áurea 

• Não inserção dos escravos na sociedade 

• Permanência de ex-escravos nas fazendas 

• Manutenção da sociedade de classes  

 

Aula 3. Pós-abolição e a inserção deficiente do negro na sociedade: 

Realidade do negro no pós-abolição:  
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• Integração deficiente na sociedade 

• Imigração e embranquecimento 

• Falta de mercado de trabalho 

• Embranquecimento como ascensão social 

 

Reprodução das estruturas escravocratas no pós-abolição:  

• Sistema patriarcal na república 

• Preconceito racial 

 

Procedimentos e Estratégias:  

Visita ao Museu da República, situado no histórico Palácio do Catete, no bairro de 

mesmo nome na cidade do Rio de Janeiro. 

O percurso se dará nos setores localizados no Primeiro Andar e no Segundo Andar 

do Palácio, por serem os espaços que mais preservam a arquitetura e decoração oriundas 

do projeto original do Palácio das Águias.  

A ênfase da visita se dará precisamente no Salão Ministerial (localizado no primeiro 

andar), tendo em vista as pinturas históricas em questão a serem analisadas nesse projeto. 

Acerca dessa discussão, serão contempladas as obras “Compromisso Constitucional” e 

“A Pátria”, pertencentes a exposição física do museu. Para ambas as aulas (no Museu e 

em ambiente escolar), o quadro que será utilizado como fonte principal é o “Compromisso 

Constitucional”, que retrata o momento histórico da assinatura da 1ª Constituição 

Republicana Brasileira. A escolha pelo foco da tela em questão, se dá pela analogia que 

pode ser feita conjuntamente com os alunos acerca da questão de Cidadania na República 

recém implantada. Com a análise dessa pintura, pretende-se buscar interpretações acerca 

da sociedade brasileira que está ali representada no ato político, bem como, indo de 

encontro com o objeto de estudo em questão, o silenciamento da representatividade dos 

negros na sociedade brasileira republicana.  Esse processo pedagógico se iniciará de 

forma introdutória durante a visita mediada ao Museu da República. 

Na semana seguinte, já de volta à sala de aula, será refeita a análise crítica e 

interpretação da pintura “Compromisso Constitucional” feito em 1896 pelo pintor 

Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, retomando também aspectos referentes ao 

ambiente onde ela se encontra exposta. Neste sentido, serão rememorados os simbolismos 

e marcas mais presentes na decoração do ambiente, indicando a permanência de 

representações imperiais ao redor de todo o aspecto decorativo do local. Tal análise 
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visaria propor reflexões para além do decorativo, promovendo uma discussão acerca das 

permanências e transformações percebidas na mudança do sistema político, de modo a 

indicar em que medida o cenário político fora ou não modificado, tendo por referência, 

inclusive, questões de âmbito sócio-racial. 

A partir desse questionamento, seria iniciada uma discussão com os alunos a 

respeito do nome do quadro – Compromisso Constitucional –, que faz menção ao 

processo histórico ali retratado. Tendo em vista o fato de que na imagem estariam 

reunidos os representantes do povo brasileiro, seria suscitada uma reflexão sobre o perfil 

da república instaurada, o que orienta os debates também para a questão racial e para as 

heranças do regime escravista recém-abolido.  

 

Recursos pedagógicos: 

Visita guiada ao museu da república;  

Uso do quadro e do projetor em sala de aula.  

 

Avaliação: 

De acordo com a temática e os questionamentos referente à visita mediada realizada 

ao Museu da República, bem como, tendo como base essa em questão, faz-se necessário 

indagar aos alunos alguns pontos para embasamento de discussão, tais como: 

1) Aonde os negos egressos da escravidão se colocavam nesse “novo” 

aparato sócio-político brasileiro? 

2) Mediante o exposto durante a visita mediada, questiona-se acerca da 

cidadania na República para os egressos da escravidão. O que mudou na prática? 

 

Com o advento desses questionamentos, busca-se um debate para fins avaliativos, 

acerca dos pontos elencados durante a visita mediada, bem como, na aula posterior a essa. 

Após as contemplações pertinentes à interpretação do quadro histórico, é relevante 

construir com os alunos reflexões que busquem identificar a que população a pintura “O 

Compromisso Constitucional” estava propondo-se a representar, para que dessa forma 

possa ser possível enxergar o silenciamento da população negra a qual se destina esse 

estudo.  

O processo avaliativo como um todo se dará mediante análise reflexiva da visita 

mediada ao Museu da República, tendo como foco o quadro em questão, já mencionado. 

Ao analisar criticamente a pintura, relembrando a visita mediada, pretende-se instigar os 
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alunos a observarem os aspectos gerais do ambiente aonde o quadro está instalado. Dessa 

forma, deve-se lembrar aos alunos o nome da sala: Salão Ministerial e recordar a 

funcionalidade do ambiente: palco de reuniões e atividades respectivas aos ministros da 

República Brasileira. Assim, torna-se possível tecer aspectos em comum de acordo com 

a nomenclatura do ambiente e o tema do quadro propriamente dito: ambos se relacionam 

com a República Brasileira. 

Após esse primeiro momento de reflexão, procura-se pedir aos alunos para 

continuarem com o processo de memória para relembrar mais aspectos, dessa vez físicos, 

da sala aonde o quadro está localizado. É importante sinalizar quais seriam os 

simbolismos e marcas mais presentes na decoração do ambiente, indicando a permanência 

de simbolismos imperiais ao redor de todo o aspecto decorativo do local. Para com isso, 

perceber que a influência Imperial estaria implícita no sistema Republicano, por meio 

desse poder simbólico concomitante. Isso, iria para além do decorativo, uma vez que essa 

permanência indicava que, por mais que o sistema político tivesse mudado, em questões 

sociais e práticas, a realidade não foi amplamente alterada, tendo em vista que o controle 

político continuava restrito aos grupos elitistas brasileiros, que permaneciam, de uma 

certa forma, os mesmos do Império. 

Dando continuidade a essa discussão, passa-se a uma análise do quadro 

propriamente dito, no que se refere aos seus aspectos gerais. Mediante isso, indaga-se: O 

que estaria acontecendo nessa representação? 

E, justamente a partir desse questionamento, é viável iniciar uma discussão com os 

alunos à cerca do nome do quadro: Compromisso Constitucional, que estaria fazendo 

menção ao processo histórico retratado na pintura. Ali, estariam reunidos os 

representantes do povo brasileiro, para assegurar politicamente os direitos daqueles 

cidadãos. Desta forma, seria a oficialização do sistema Republicano Brasileiro, bem 

como, de seu conceito democrático. 

Após esse primeiro momento, chama-se a atenção dos alunos para os indivíduos 

representados na pintura, indicando a análise destes. Á primeira vista, pode-se dizer como 

estava a representação da sociedade brasileira: masculina e predominantemente branca. 

Ao se atentar para a questão de raça, pode-se perceber que há apenas a presença de um 

negro (representado na figura de uma forma um tanto quanto alterada, com um tom de 

pele mais claro, isto é, embranquecido), que pode ser identificado como Francisco 

Glicério, Ministro da Agricultura. Ou seja, de uma forma geral, não se vê uma 

representação considerável dos negros nesse processo republicano constitucional, uma 



62 
 

 

vez que estes não foram considerados a serem representados de forma massiva e à vista 

na pintura, bem como, na prática, também não estavam presentes na atividade social e 

política brasileira.  

Ponderando sobre essa questão acima, pode-se indagar um outro questionamento 

reflexivo: A que se deve essa exclusão sistêmica da população negra?  

Afinal, não havia mais escravidão, e, por tanto, legalmente, todos seriam iguais. 

Para dar fomento a essa linha de raciocínio, pode-se abordar que a cidadania na 

República, em teoria, seria destinada (e assegurada pela Constituição de 1891, a 1ª 

Constituição Republicana Brasileira, bem como, objeto central do quadro histórico aqui 

analisado) para toda a população brasileira, porém, apenas uma parte seleta poderia 

exercer de fato a cidadania em sua forma política e ativa socialmente.  

Neste sentido, entende-se que a escravidão estava extinta – inclusive da história 

nacional, como assim bem queriam os fundadores da República – entretanto, isso não 

ocasionou mudanças na vida dos afrodescendentes oriundos da engrenagem escravista, 

uma vez que não houve proposta institucionalizada para inserção destes como cidadãos 

ativos e praticantes socialmente. 

De acordo com o autor Hilton Costa, em seu texto “1891: Escravidão, Liberdade, 

Privilégios e Tradição”, a Constituição de 1891 seria uma fonte histórica “elucidativa de 

que tipo de República se pretendia instalar no Brasil”. (COSTA, 2017, p.3). Ainda sobre 

a importância desse documento, o autor prossegue dizendo que: “os debates que levaram 

ao estabelecimento da Constituição se realizaram em ambiente marcado pelas teorias 

raciais, o ‘novo’ em termos de ordem científica daquele momento que poderia ser 

utilizado para manter o antigo.” (COSTA, 2017, p.3). Com isso, entende-se o “novo” 

como o nascimento do sistema Republicano, e, respectivamente o “antigo” como a 

continuidade das tradições e privilégios imperiais. 

Tudo isso pode ser perceptível com base nos mecanismos de exclusões políticas 

presentes, mesmo que de forma sutil na Constituição de 1891. Explica-se: além das já 

conhecidas exclusões para mulheres e menores de 21 anos, também estavam legalmente 

impedidos de votar os analfabetos e aqueles considerados “mendigos” ou “vadios”. Por 

essa vertente, pode-se pensar: quem seriam os mais afetados com esse tipo de veto? 

Provavelmente, os indivíduos afrodescendentes oriundos do sistema da escravidão, que 

não tiveram qualquer auxílio do governo para que fossem apensados de forma prática e 

ativa na sociedade. Atrelado a isso, estavam automaticamente sem oportunidades de 

trabalhos formais ou possibilidades de se estabelecerem em residências fixas com mais 
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facilidade. Por isso, a população negra, marginalizada, acabava sendo atingida de forma 

mais agressiva por esse estereótipo excludente republicano.   

Desta forma, por mais que não estivesse mais institucionalizada a escravidão de 

forma legal, os indivíduos vítimas em potencial desse sistema continuavam excluídos e a 

margem da sociedade e de privilégios que moldava a identidade brasileira à época.  

Após a exposição e discussão dessas questões em sala, bem como, a exemplificação 

destas na visita mediada ao Museu da República, encerra-se a ferramenta avaliativa da 

proposta pedagógica e aula em questão, uma vez que o debate em sala, envolto das 

experiências durante a visita e análise das fontes históricas, pode mostrar-se bastante 

plausível e pertinente no que tange a acessibilidade e aplicabilidade de práticas docentes 

- oriundas de outros espaços educativos, que não se limitam apenas ao ambiente escolar 

- para o Ensino de História da África e dos Afro-brasileiros voltado os estudantes do ciclo 

básico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da iconografia aqui apresentada, permite questionar sobre o que não se 

vê. Sendo esse o objetivo principal deste trabalho, acredita-se que as ausências aqui 

estudadas podem seguir caminhos diferentes, mas, se encontram no quesito de sua não 

representatividade, ou, de sua representatividade que foge da realidade. A escolha do que 

deveria ou não ser reproduzido nas obras, exemplifica visões tradicionais acerca do modo 

de vida e de civilização escolhido como modelo a ser seguido, bem como, sobre o que 

deveria ou não ser propagado no que diz respeito à sociedade brasileira e sua visibilidade. 

A manutenção das exclusões sociais, culturais, políticas, representativas e de 

identidade do negro não se restringiram apenas à sociedade monárquica, estendendo-se à 

primeira República, haja visto o esforço dos homens de poder da política em manter os 

costumes, privilégios, e regalias já existentes no Império Brasileiro. Entende-se, portanto, 

que a intenção era a manutenção de poder sem considerar a participação do povo. 

A Res Pública (do latim, “Coisa Pública” ou “Coisa do Povo”) que foi implantada 

no Brasil, independentemente da corrente que se resolveu seguir30, teve como 

característica prática a manutenção e governabilidade do mesmo grupo influente que já 

estava no poder no sistema anterior. O que se mudou foram as nomenclaturas: deixavam 

de ser Condes, Barões, para se tornarem deputados, e poderem decidir com maior ênfase 

legal sobre a política e economia brasileira. Os que estavam no poder assim 

permaneceram, assim como os que não estavam, também. 

A não representatividade do negro em espaços culturais e que tenham 

responsabilidade com a educação e a formação de pensamento da sociedade, aponta 

também para a questão do controle social e poder da memória exercido, no que diz 

respeito ao que deveria ou não ser exaltado, e, portanto, lembrado de forma coletiva. 

Deste modo, surge o silenciamento, posto que quando se escolhe uma memória a 

ser lembrada, escolhe-se também uma memória a ser preterida. Justamente por essa 

escolha de memórias “oficiais” que a preocupação deste trabalho é a de apontar 

                                            
30 José Murilo de Carvalho acredita que não houve um modelo próprio de República a ser implantado no 

Brasil. Segundo ele, distintas foram as influências para as possibilidades de governo, dentre elas de 

procedência “importada” Francesa e Norte Americana. O autor acredita que a República não produziu 

correntes ideológicas próprias ou novas visões estéticas. (CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados. O 

Rio de Janeiro e a República que não foi. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 24). 
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inquietações, não somente pela vertente da museologia/iconografia (no caso do acervo 

estudado), mas em especial pela dimensão da prática em sala de aula, uma vez que o ato 

de lecionar pode exigir a adesão do acervo histórico como fonte para complementar o 

conteúdo em sala de aula, modificando a prática das aulas, deixando claro que essa 

possibilidade é viável tanto para o professor, quanto para o aluno. 

Desta forma, adentra-se também para além do acervo físico usado como ferramenta 

pedagógica para o estudo da questão racial no Brasil Republicano. No intuito desta 

pesquisa também esteve presente a tentativa de ser observado e refletido sobre aquilo que 

não se é visto, isso é, as próprias ausências históricas e representativas. 

Com o advento desta pesquisa, percebe-se, ainda, uma necessidade em trabalhar 

com acervos e exposições que extraiam a memória e a construção de identidade dos 

afrodescendentes no Brasil. Para tanto, torna-se urgente evidenciar de forma positiva e 

construtiva toda a importância de sua contribuição para a construção e fomento da 

identidade nacional brasileira. 
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