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O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a 
recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes 
dominantes, como seu instrumento. Em cada época, é preciso 
arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois 
o Messias não vem apenas como salvador; ele vem também como o 
vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas 
da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que 
também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E 
esse inimigo não tem cessado de vencer. 

Walter Benjamin. Teses sobre o conceito da história (6), 1940. 
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RESUMO 

As pinturas de história são constantemente apresentadas nas exposições como objetos-

fetiches. Elas não só apresentam o passado, como constituem uma janela para ele, desta 

forma, alheias aos processos sociais que tornaram aquelas representações possíveis. O 

presente projeto de pesquisa visa analisar as relações entre as coleções permanentes e as 

instituições museológicas, problematizando as definições de objeto histórico/objeto 

artístico e de museu de arte/museu histórico, uma vez que estes implicam em diferentes 

apreensões de tempo. Tais noções foram e são constantemente repensadas nos processos 

de troca, transferência e doação entre museus, assim como na reelaboração de sua 

narrativa museológica ao longo do tempo. Serão objeto de estudo as exposições 

permanentes de dois dos principais museus brasileiros – Museu Nacional de Belas Artes 

e Museu Histórico Nacional, entre os anos de 1922 e 1994. 

Palavras-chave: Pintura; Exposição; Coleções de arte; Museus Nacionais; Aquisições. 
  



IX 
 

ABSTRACT 

The paintings of History are often displayed in art exhibitions as fetish objects. They show 

the past and also build a window for it when they are apart from the social processes that 

made those representations possible. The following research project aims to analyze the 

connections between the enduring collections and museum institutions, putting into 

questioning the definitions of historic/artistic object of study and the definitions of art 

museums/historic museum, since they entail in different time assimilations. These 

understandings have been constantly rethought regarding the exchanging, transferring 

and donation processes among museums, as well as in the rebuilding of museum 

narratives during the years. The permanent exhibitions of the two most important 

Brazilian museums – Museu Nacional de Belas Artes and Museu Histórico Nacional, will 

be the subject of this research, considering the period between 1922 and 1994.  

Keywords: Painting; Exhibition; Art collections; National Museums; Acquisitions. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O nascimento dos museus como compreendemos está associado à transformação 

das coleções privadas em públicas e ao consequente esforço de definição de função, 

método e conceituação dessas instituições que acompanhou esse processo. Embora o 

século XIX seja comumente definido como a “era dos museus” (1840 – 1890) 

(STUTERVANT, 1969, p. 622. apud STOCKING JR., G. W, 1985, p. 07) por caracterizar o 

momento do seu apogeu e de sua importância como lugar de instrução pública e de 

produção de conhecimento1 (LOPES, 1994; SCHWARCZ, 2004), as bases para a construção 

da noção moderna de museu encontram-se no século XVIII. Neste momento, as primeiras 

discussões e experiências em torno do acesso ao público das coleções privadas são 

realizadas.  

Um ponto importante que impulsionará o debate sobre a acessibilidade às coleções 

privadas está na valorização da experiência direta com a obra de arte, discutida na obra 

“Reflexões sobre a imitação das obras gregas na pintura e na escultura” (1755), de Johann 

Joachim Winckelmann. Na contramão das sugestões de Vasari, que enfatizava a 

importância do conhecimento da biografia para o “elogio ao gênio do artista”, 

Winckelmann ocupou-se de uma análise da obra em diálogo com seu momento de 

produção. Seu objetivo era entender a arte em sua relação com a cultura em que foi 

produzida, na qual a experiência ocupava um lugar central. A experiência direta com a 

arte antiga garantiria a possibilidade de “imitação dos gregos”, a imitação aqui se 

aproxima mais da noção de inspiração, no sentido de alcançar o pensamento grego. Esse 

contato seria essencial não apenas aos artistas, mas também aos estudiosos. Não só para 

marcar a veracidade da análise, mas também para aprender a olhar a obra de arte, 

adquirir a expertise de um connoisseur. Dessa forma, a defesa do acesso público às obras 

de arte foi impulsionada também por reformulações no campo da história da arte, nos 

                                                                   
1 Os estudos inaugurados a partir dos anos de 1980 abriram novas possibilidades de entender a constituição 
do campo científico, incorporando os museus como lugares de produção de conhecimento e de 
institucionalização da prática científica. O trabalho de Margareth Lopes (1994) foi o pioneiro em apresentar 
o exercício da atividade cientifica no Brasil ainda no século XIX, através dos museus de História Natural, 
como o Museu Paulista, o Museu Nacional, o Museu Emílio Goeldi, o Museu Paranaense de História Natural 
e o Museu Botânico do Amazonas. Detendo-se sobre a perspectiva do saber etnográfico, a historiadora Lilia 
Schwarcz (2004) também analisou essas instituições percebendo-as como lugares de produção de 
conhecimento e de reflexão sobre a questão racial em diálogo com o debate intelectual de 1870 a 1930. 
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quais a dimensão da experiência para a instrução e inspiração do seu observador passa a 

ser central.  

A centralidade da experiência também estaria presente em uma obra anterior – 

“Reflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture em France et sur les 

beaux-arts” (1746), de La Font de Saint Yenne, em que advoga a necessidade de 

propagação dos bens da França e o “direito de olhar” através da criação de um museu real 

no castelo do Louvre. O gênero pintura histórica vai ocupar um papel importante na 

discussão sobre a abertura das coleções privadas ao público. Segundo o autor, a visitação 

pública das coleções privadas serviria a dois fins: restaurar o prestígio das telas de 

história e inspirar os novos artistas por meio do contato com o gênero de mais alto valor 

moral das academias. A ideia de que as obras de arte pertencentes à Coroa quando 

privadas do contato com o público deixavam de cumprir sua função original – a de inspirar 

e elevar o espírito – ganhou terreno fértil para disseminação. Embora houvesse 

colecionadores particulares que abriam suas portas para visitantes, essas iniciativas eram 

isoladas e dependiam dos seus caprichos. Em resposta à demanda pelo acesso às coleções 

reais, o Palácio de Luxemburgo passou a liberar a visitação semanal para parte de seu 

acervo, em 1750. 

Nesse sentido, o século XVIII foi marcado pela demanda de um amplo acesso às 

coleções de príncipes e monarcas e pela abertura de diversos museus por toda a Europa, 

mas foi a partir de 1789 que a noção de museu se atrelou à ideia de patrimônio, seja 

nacional ou universal. Assim, os museus modernos nasceram no contexto pós-Revolução 

Francesa e sua definição envolvia a existência de três fatores interdependentes: a 

existência de uma coleção; a exposição pública da mesma; e a presença de visitantes. Os 

museus emergiram conscientes de sua importância como lugar para divulgar e consolidar 

ideias para o grande público. 

Nesse sentido, a função central dos museus era a exposição, uma vez que se 

compreendia que o mero contato com esses artefatos inculcaria o sentimento de 

pertencimento a uma nação. As pinturas históricas passam a ocupar um lugar central – a 

história expressa na arte a serviço do interesse público. Segundo Starobinski (1988, p.83): 

“Na criação teatral, assim como na pintura, a Revolução quis que a imaginação fosse 

controlada e guiada pela razão (…) queria-se viver uma segunda renascença, melhor 

esclarecida pela história”. 
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A importância da instrução foi a inspiração das primeiras instituições 

museológicas criadas no Brasil. O Museu Nacional (1818), criado com o nome de Museu 

Real, tinha como função “propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no 

Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de observação e exame que 

podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das artes” (BRASIL, 

1818). Ao lado do Museu Paranaense (1866), que se ocupava do estudo da natureza 

amazônica, essas instituições buscavam conhecer, classificar e instruir sobre a natureza 

local. Elas organizavam seus artefatos dentro de uma sequência evolutiva, que permitia a 

inserção dentro de um sentido universal. Essa lógica evolutiva também se fará presente 

nas instituições de cunho histórico ou artístico, aqui, porém buscando inserir o Brasil em 

um contexto das nações civilizadas. 

O Museu Histórico Nacional (1922) teria como objetivo a criação de uma 

genealogia comum da nação ao lado do próprio ensino de história. No Museu Nacional de 

Belas Artes (1937), a preocupação com uma genealogia também se mantém, porém 

ocupada com a construção de uma linha evolutiva da história da arte brasileira. Nesse 

contexto, a pintura histórica seria o carro chefe de ambas as coleções, por ser considerada 

o gênero artístico mais completo e imbuído de uma função pedagógica.  

Na França do século XVIII o gênero histórico precisava ser salvo do ostracismo 

através da transformação das coleções privadas em públicas, resgatando, portanto, sua 

função moral originária. No contexto de criação dos museus brasileiros, a pintura 

histórica ratificava a própria criação dos museus de arte e história, como veremos nos 

capítulos que seguem. A mistificação dos objetos nesses museus oferecia uma noção de 

passado linear, sem tensão e conflito, apresentando a construção de uma memória 

controlada, dominada pelo triunfo de uma nação-patrimônio, “que fornece o quadro de 

interpretação de qualquer objeto do passado” (POULOT, 2009, p. 28). 

Sendo assim, a tendência de fetichização da pintura histórica na exposição 

museológica diz muito sobre a forma como a relação com o passado é construída. Em 

muitos casos, a mistificação dos objetos no museu pode apresentar a ideia de objetos 

descarnados do seu próprio tempo. Esse exercício de sacralização das imagens contrapõe-

se à própria natureza desses objetos, marcados pela coexistência de múltiplos tempos, 

abertos para a história como sintomas. Os tempos que se revelam nessas imagens surgem 

como sobrevivências e renascimentos de uma memória que decanta o passado, o 

humaniza e configura o próprio tempo (DIDI-HUBERMAN, 2011). Portanto, longe de 
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naturalizar a imagem, cabe a nós historiadores perguntar: que memória ela sedimenta? 

Que outras relações com o tempo ela evidencia? As pinturas de História no contexto das 

instituições museológicas podem oferecer um terreno fértil de evocações dessa memória. 

Ao serem inseridas em um museu, como parte de uma coleção, as telas históricas 

recebem significados alheios à sua existência inicial, na medida em que, nas coleções 

museológicas, elas são organizadas a partir de um sentido, relacionando-se entre si.  

(...) o Museu é o local último no longo processo de perda de funções 
originais - ou processo de museificação - pelo qual o objeto atravessa. Fora 
de seu contexto original, valorizado por características a ele totalmente 
alheias, o objeto deixa de ser objeto e passa a ser "documento" e aquilo que 
ele tem de mais intrínseco, que é ser produto e vetor da ação humana. 
(SUANO, 1986, p.88) 

Dessacralizar o objeto artístico permite devolvê-lo ao jogo complexo que move os 

processos sociais, afastando-o de noções naturalizadas de arte e estilo. Longe de possuir 

uma essência a-histórica, a obra artística só existe como uma luta entre a operação 

seletiva de informações legadas da sociedade que a produziu e as formas como essa 

experiência visual é forjada em diferentes contextos. Esse processo é vivo, portanto, os 

significados atribuídos aos objetos são construídos socialmente e passíveis de mudanças 

em diferentes tempos e espaços. A própria visão não possui uma essência, ela não é um 

dado natural, mas, sim, fruto de transformações históricas operadas na dinâmica entre a 

imagem e o significado visual – a visualidade. Sendo assim, pensar em termos de uma 

cultura visual seria interligar o objeto ao seu contexto.  

Ao defender que a ênfase não recaía sobre o objeto visual, mas sobre os modos de 

percepção, Martin Jay redefine as relações entre indivíduos e sociedade. Propõe não 

apenas uma abordagem metodológica, mas uma reestruturação da História da Arte, 

alinhando-a aos estudos culturais em marcha desde o linguistc turn. A imagem passa a 

exigir um modo de análise específico que leve em consideração seu contexto histórico 

para que se compreenda a construção do olhar e as práticas de exposição dessas 

representações (JAY, 2002; 1996). Tecendo uma rede que marque as conexões e as 

negociações “entre visualidade, aparatos, instituições, discursos, corpos e figuração”, na 

medida em que “as práticas de olhar não devem ser definidas como atos de consumo 

passivo” (KNAUSS, 2006). 



6 
 

São essas questões trazidas pelos estudos de cultura visual embalados pela 

chamada pictorial turn ou visual turn2, na década de 1980, que nos interessam nesta 

pesquisa por sua contribuição à reabilitação da imagem como “documento” legítimo da 

disciplina História. Retomando as considerações do historiador Manoel Salgado 

Guimarães (2002), diversificar nossos objetos e dialogar com outros saberes implica no 

exercício de um olhar historiográfico sobre nosso próprio ofício:  

[...] entendemos uma preocupação de natureza historiográfica que lance 
seu olhar sobre produções de passado que não se atenham 
exclusivamente à produção de textos escritos sobre o passado, campo 
tradicionalmente abordado pela historiografia. Alargando seu olhar, 
ampliando o foco e diversificando seus objetos, a historiografia, em 
diálogo permanente com outras disciplinas e outros campos da produção 
do conhecimento histórico, poderá, segundo entendo, a partir do 
exercício sistemático e metódico da crítica, ajudar-nos a desnaturalizar a 
História, reafirmando sua humanidade por excelência e por princípio.  

Neste estudo, portanto, pretendemos inserir as pinturas históricas, em especial 

as telas “Batalha do Avaí” (1877), de Pedro Américo; e “Batalha do Riachuelo” (1881), 

“Batalha dos Guararapes” (1879) e “A Primeira Missa” (1860), de Victor Meirelles3, no 

cenário dos museus do século XX. Não como objetos naturalizados nas paredes, mas 

como peças-chave das políticas de aquisição e das organizações das exposições de longa 

duração4, e, em alguns casos, de curta duração também.  

As exposições materializam determinadas categorias de pensamentos como 

“história”, “tradição”, “passado”, “presente”, “futuro” que extrapolam o espaço dos 

museus, mas que dentro de seus muros são expressas não só através de seu acervo, mas 

também das exposições, dos catálogos institucionais e das visitas guiadas, por exemplo. 

Sendo assim, os museus são responsáveis por corporificar e formar os modos de 

percepção visual e espaço-temporal em circulação dentro de uma sociedade. Dessa 

maneira, a pintura histórica e os museus constituem-se como lugares de observação, por 

                                                                   
2 A mudança do termo pretende dar ênfase no visual e não especificamente no pictórico. 
3 A tela “Primeira Missa”, de Meirelles, foi exposta na Exposição Geral, de 1863, momento em que as pinturas 
de histórias passam a ocupar-se de temáticas da história nacional.  Na Exposição Geral de Belas Artes, de 
1872, foram expostas as seguintes obras: “Passagem de Humaitá”, de Victor Meirelles, “Batalha de Campo 
Grande”, de Pedro Américo e “Combate Naval de Riachuelo”, de Victor Meirelles. Por fim, a Exposição Geral, 
de 1879, a última da década, contou com o maior público da história das exposições da AIBA. Nesta, foram 
exibidos ao público, entre outros, os quadros: “A Batalha de Avahy”, de Pedro Américo e “A Batalha dos 
Guararapes”, de Vítor Meireles. 
4 A atual nomenclatura “exposição de longa duração”, em detrimento do termo “permanente”, visa reforçar 
o caráter dinâmico das instituições museológicas, que se repensam e reavaliam através daquilo que é o elo 
entre os museus e o público – as exposições. 
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excelência, das formas de uma sociedade se relacionar com o tempo, na medida em que 

as materializam, transformando-as em uma escrita museológica da história. 

As telas de história estudadas estão em dois museus de natureza completamente 

diferentes: um de arte e outro de história. Tais classificações surgiram com a própria 

definição do conceito de museus, no século XVIII, que começaram a ser divididos 

segundo a função da coleção: instrução ou fruição (WILLIAMS apud STOCKING JR, 1985, 

p. 147). E, logo, tais atribuições são associadas a seus objetos. 

 

Gráfico 1 Porcentagem de museus por tipologia de acervo, 2010. FONTE: Cadastro Nacional de Museus, IBRAM / 
MINC, 2010 

Como podemos observar no Gráfico 1, a última pesquisa publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Museus, em 2011, classificou as instituições museológicas segundo seu 

acervo. Os museus de maior expressividade no cenário brasileiro são os de história e de 

artes visuais, que têm seus acervos definidos por uma tipologia que termina por 

naturalizar categorias que são atribuídas a seus objetos. Segundo o historiador Ulpiano 

Toledo Bezerra de Meneses: 

Nisso tudo há uma confusão cuja raiz está na tentativa de classificar 
objetos conforme categorias apriorísticas estanques e unívocas de 
significação documental, fragmentando o conhecimento: objetos 
artísticos, objetos históricos, objetos tecnológicos, folclóricos, etc..., como 
se as significações fossem geradas pelos próprios objetos e não pela 
sociedade. Ora, as significações das coisas materiais são sempre 
atribuídas (MENESES, 1992, p. 04). 
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Nos museus tanto de arte quanto de história, os objetos materiais têm seu valor 

de uso esvaziado em função de seu valor documental, ou seja, de fornecer informação, 

tornando-se documentos (Idem, 1994; 1992). Entretanto tal operação não se dá da 

mesma forma para todos os objetos, especialmente em função da tipologia do museu 

que os abriga. Nos museus de arte, por exemplo, essas peças tornam-se indícios 

atemporais e universais do que se entende e se constrói como história da arte (BELTING, 

2012). Como veremos no decorrer deste trabalho, as pinturas históricas dos dois 

artistas mais célebres do século XIX, são tratadas ora como objetos de autenticação de 

uma narrativa de passado, ora como índices a serem exaltados ou rejeitados de uma 

história da arte brasileira. Ainda de acordo com Ulpiano T. B. de Meneses (1992, p. 04): 

Os critérios para delimitação dos campos de atuação e acervos são 
disparados: um museu de arte, uma tela é documento plástico (mas sem 
considerar que a construção da visualidade integra a realidade histórica). 
Já no museu histórico, a mesma tela seria valorizada pelo tema, como 
documento iconográfico (mas ignorando a historicidade da matéria 
plástica). 

Uma peça-chave da relação do museu com seu acervo e, portanto, das atribuições 

dadas a seus objetos é a política de aquisição. É ela que define e estabelece “a extensão, 

possibilidade e necessidades do acervo” (BITTENCOURT, 1990, p. 36). Durante os mais de 

setenta anos de trajetórias institucionais acompanhadas nessa pesquisa, observamos que 

as políticas de recolhimento e transferência são dinâmicas e orbitam sobre as definições 

de objetos de arte e objetos de história. Peças utilizadas em grandes eventos da história 

nacional por personalidade importantes são consideradas objetos de história, como o 

poncho que D. Pedro II usou na Guerra do Paraguai. Enquanto obras recém ratificadas 

como parte da história da arte, como a Coleção África Brasil, tornam-se objetos de arte. 

Nosso propósito ao tomar como objeto as pinturas históricas canônicas presentes 

no acervo do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes será 

compreender as categorias que são a elas atribuídas em instituições de naturezas 

diferentes. Sendo assim, precisaremos enxergar nosso objeto não como peça isolada de 

um acervo, mas como parte de uma imbricada teia de políticas institucionais, que se 

expressam, sobretudo, nas políticas de aquisição e nas suas exposições. 
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Pintura Histórica: um panorama historiográfico  

É expressiva a produção de artigos, dossiês e teses sobre a pintura de história nas 

últimas décadas5. O tema tornou-se objeto de atenção depois de muito tempo colocado 

em segundo plano e olhado com certa desconfiança, fruto da associação entre pintura de 

história e arte acadêmica. Com a passagem do Império para a República, o modelo da 

Academia Imperial de Belas Artes sofre várias críticas. Embora não apresentem 

diretamente um questionamento ao modelo estético, o tom pejorativo dessas críticas 

sobre o sistema acadêmico terminou por atrelar a produção acadêmica à imagem de algo 

ultrapassado. 

Esse movimento foi impulsionado nos anos de 1920 e 1930, período marcado pela 

redescoberta do passado artístico brasileiro nas viagens dos modernistas às cidades 

mineiras e pela redefinição do conceito de “arte brasileira”. Nesse momento, construía-se 

um sentido para a história da arte, no qual a genuína arte brasileira era corporificada de 

um lado pela arquitetura barroca – considerada livre dos excessos e da ideologia 

neoclássica; de outro, pela arte moderna – o futuro da arte. A pintura histórica, 

representante máxima do modelo acadêmico de ensino foi taxada como um produto 

importado, desconectado da realidade brasileira. Nessa perspectiva, a origem do 

desenvolvimento de uma produção artística nacional (o barroco) foi interrompida pela 

chegada da Missão Artística Francesa, em 1816; “Os nobres davinianos viriam a alterar o 

curso de nossa verdadeira tradição artística – que era barroca” (SILVA, 1997, p.121). 

Nessa perspectiva, à arte acadêmica caberia o papel de reles cópia do modelo europeu. 

A gradativa mudança em relação ao tratamento da pintura de história foi 

estimulada pela publicação de duas obras que reavaliaram a bibliografia sobre a arte 

acadêmica e apontaram novos caminhos para o seu estudo. “Peut-on parler d’une peinture 

pompier?”, de Jacques Thuillier (1984), foi responsável por lançar sobre a arte acadêmica 

um novo olhar, valorizando-a como um legítimo objeto de arte e de conhecimento, livre 

                                                                   
5 O arrolamento das pesquisas sobre o tema ficará restrito à produção de artistas brasileiros ou que tratem 
da questão no Brasil, exceto quando representarem um impacto crítico relevante na bibliografia, como é o 
caso da obra de Jacques Thuillier (1984). Entretanto merece uma rápida menção o crescente interesse sobre 
o assunto, em especial, na Espanha, mas também na América Latina (Cf: BURÓN, 1989; REYERO 2005a, 
2005b, 2003, 1989a; 1989b; VEJO, 2001; 1999a; 1999b; VIÑUALES, 1996). Cabe citar o artigo publicado 
pela historiadora Maria Ligia Prado, em 2007, “Política e nação na pintura histórica de Pedro Américo e Juan 
Manuel Blanes” no qual a autora procura apontar as convergências e particularidades entre o brasileiro 
Pedro Américo e o uruguaio Juan Blanes na confecção de telas sobre a independência de seus países, 
respectivamente “Independência ou Morte” (1888) e “O Juramento dos 33 Orientais” (1877). Cf: PRADO, 
2007. 
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dos preconceitos de uma perspectiva modernista, que a entendia como produto de um 

modelo de ensino que não estimulava a imaginação do artista. Apenas um ano antes, em 

1983, Alexandre Eulálio publicava o artigo “De um capítulo do Esaú e Jacó ao painel d’O 

último baile”, que buscava analisar a tela de Aurélio de Figueiredo para além do rótulo de 

pintura acadêmica. Nos anos que se seguiram, um número considerável de pesquisadores 

debruçou-se sobre o estudo da pintura histórica, tornando-a um objeto de pesquisa em 

evidência.  

A nova abordagem do tema fundamentou-se no abandono de dois pressupostos 

que orientaram as pesquisas sobre arte acadêmica durante longo período, são eles: o 

estabelecimento de uma linha do tempo evolutiva delimitada, de um lado, pelo barroco e, 

de outro, pelo modernismo; e a análise da pintura de história como instrumento político 

do Império.  

A ruptura com o primeiro pressuposto implicou na percepção da produção 

artística do século XIX não mais como um intervalo entre o barroco e a arquitetura 

modernista, ou, no máximo, como um pano de fundo para o florescimento das vanguardas 

artísticas no século XX, mas como um objeto de pesquisa legítimo. O afastamento de uma 

ideia de século XIX como um “bloco de significado monolítico” (DENIS, 1999) promoveu 

um tratamento mais sensível às diversas nuances da produção artística daquele período. 

Na segunda vertente, a pintura de história era percebida como uma mera 

ferramenta política. A arte acadêmica era tomada como um sustentáculo ideológico do 

sistema imperial, responsável unicamente por produzir símbolos e imagens 

fomentadores de uma identidade nacional e glorificadores do Estado Imperial.  

O ensinamento proporcionado pela Academia de Belas Artes aberta no 
Rio de Janeiro começava a dar frutos – mantendo sempre o modelo 
europeu. [...] É verdade que, de 1864 a 1870, o Brasil sustentou contra o 
Paraguai uma guerra que custaria a ambos os países milhares de vidas e 
um imenso desgaste econômico. Para os pintores brasileiros, tal guerra 
serviu de tema ou pretexto para a elaboração de cenas heroicas e de 
glorificação do Império (KELLY, 1979, p.554). 

O movimento de distanciamento dessa abordagem que enfatizava o teor 

propagandístico da arte permitiu a sua complexificação como objeto de estudo, pois 

desvelou o caráter multifacetário da produção artística do século XIX.  

Em ambos os casos, o esforço das novas pesquisas concentrou-se na ruptura com 

a ideia de que a AIBA configurava-se como uma entidade uniforme e homogênea, 

atribuindo-lhe, assim, uma textura complexa. No desdobrar dessas críticas, alguns 
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trabalhos firmaram-se como bibliografia de referência sobre o tema por apontarem 

problemáticas e sugerirem caminhos importantes na consolidação da pintura de história 

como objeto de estudo, como o trabalho dos historiadores Jorge Coli, Maraliz Christo e 

Ulpiano T. B. de Meneses. 

As pesquisas de Jorge Coli e de Maraliz Christo representaram uma mudança 

significativa no tratamento do tema, pois romperam com a associação direta e muitas 

vezes superficial entre a pintura histórica e os parâmetros estilísticos do neoclássico. Seus 

estudos apresentaram o diálogo fecundo que os pintores de história travaram com outras 

tradições artísticas, como a relação de Pedro Américo com a pintura florentina (COLI, 

1997). 

O historiador Jorge Coli também publicou uma série de estudos sobre a pintura de 

história. Esses trabalhos puseram em debate temas e pressupostos recorrentes nas 

pesquisas sobre a arte brasileira no século XIX até aquele momento, como: a classificação 

por estilos6, a questão do plágio na Exposição Geral de 18797 e a influência da tradição 

francesa no ensino artístico dos pintores de história8. Desta forma, a pesquisa de Jorge 

Coli sobre a pintura de história foi de fundamental importância na consolidação deste 

tema como objeto de estudo no campo da história da arte brasileira. 

Seguindo as sugestões das análises de Jorge Coli, a historiadora Maraliz Christo 

investigou o método de trabalho de Pedro Américo e a rede de diálogos que este teceu 

com a tradição artística internacional. Sua tese de doutorado “Pintura, história e heróis no 

século XIX” inseriu a tela “Tiradentes Esquartejado”, de Pedro Américo, no conjunto de 

narrativas sobre a Conjuração Mineira e reconstruiu a teia de relações entre a produção 

                                                                   
6 Segundo J. Coli, a tentativa de classificação das obras de arte não contribuiria para os estudos em história 
da arte, posto que partia de concepções pré-estabelecidas e não da observação da obra em questão. Ele 
sublinhou a necessidade de se devolver as obras ao seu tempo, historicizá-las, e não lhes aplicar conceitos 
criados posteriormente e que acabam por culminar em análises superficiais e equivocadas do objeto (Cf: 
COLI, 2005a, p.09-22; 2005b; 1999; 1998a). 
7 O autor refuta as análises que reafirmam a ideia de plágio na arte acadêmica, pois argumenta que o 
procedimento por citações dentro da pintura de história era um instrumento legítimo à natureza do gênero. 
Somente com o desenvolvimento do Impressionismo é que a originalidade passa a ser cobrada dos artistas. 
Em diversos estudos J. Coli se detém sobre as semelhanças e diferenças entre Meirelles e os artistas Gros, 
Delaroche e Vernet. Dessa forma, o historiador refutou as acusações de plágio, posto que sublinhou as 
diferenças de composição entre esses artistas. Gradualmente, a Questão do Plágio de 1879 deixou de ser um 
tema recorrente na bibliografia, salvo a exceção das pesquisas sobre a crítica de arte. (Cf: COLI, 1998a; 
1998b; 2005a). 
8 Alguns de seus trabalhos enfatizam a importância da formação italiana de Victor Meirelles e Pedro 
Américo, ampliando o estudo sobre as influências desses pintores para além da tradição francesa, 
comumente analisada. O autor também possui estudos sobre a influência da tradição pictórica francesa na 
produção de Victor Meirelles, em especial seu diálogo com Horace Vernet (Cf: COLI, 2007 2005a; 2004; 
1998a; 1998b; 1997). 
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do pintor e o processo de desconstrução dos heróis em voga a partir do final do século XIX 

(CHRISTO, 2005). Dessa forma, a autora problematiza as abordagens que associam a 

pintura histórica à função de glorificação dos heróis nacionais, unicamente.  

Além da relação da pintura de história com a tradição artística internacional, outra 

questão que será de fundamental importância na série de estudos produzidos sobre esse 

gênero artístico reside na problematização do valor documental dessas pinturas. Os 

textos de Ulpiano T. B. de Meneses (1992; 1990) que tratam especificamente das telas de 

pintura histórica, em especial dos quadros “A Fundação de São Vicente” (1900), de 

Benedito Calixto e “Independência ou Morte” (1887-1888), de Pedro Américo, abordam a 

questão do valor documental da pintura de história. O autor redimensionou a relação 

entre o caráter documental e a precisão nos detalhes apresentada nas obras do gênero, 

enfatizando o lugar da pintura como representação e reelaboração plástica, muitas vezes 

colocada em segundo plano em detrimento de seu prestígio como documento histórico. O 

historiador sublinha que a importância da tela reside na representação social do 

momento em que foi produzida e não no seu valor documental acerca o episódio 

retratado. 

A partir de meados dos anos de 1990, os estudos sobre a pintura de história 

fragmentaram-se em diferentes abordagens, entre as quais destacaremos as mais 

relevantes: a problematização dos usos da pintura de história nos livros didáticos; a 

ênfase no diálogo da AIBA com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB; e as 

pesquisas sobre esse gênero artístico para além do século XIX9. 

É expressivo o volume de artigos, dissertações e teses publicados acerca dos usos 

didáticos da pintura histórica. Esses trabalhos podem ser divididos em duas vertentes: a) 

a que enfatiza a necessidade de desnaturalização dessas imagens nos livros didáticos e 

nas salas de aula (BITTENCOURT, C. 1997; FONSECA, 2001; SALIBA, 2002; SILVA, 2000); 

b) a que estuda a recepção da pintura histórica nas salas de aula (FRANZ, 2006). Nos dois 

casos, a principal preocupação é problematizar o valor documental dessas imagens como 

relatos fidedignos dos eventos históricos e priorizar sua condição de representação. 

Outro aspecto relevante é o diálogo cada vez mais presente entre a pintura de 

história e a disciplina História, expressa na ligação entre a AIBA e o IHGB, duas instituições 

                                                                   
9 Outras linhas não serão aqui contempladas, mas merecem uma rápida menção: 1) as relações 
estabelecidas entre a pintura de história e a fotografia e/ou o cinema (OLIVEIRA, V. 2002; MORETIN, 2000); 
2) o estudo de gênero através da pintura histórica (SIMIONI, 2002) O ensino artístico através da cadeira de 
Pintura Histórica da AIBA (FERNANDES, 2001; CASTRO, 2006). 
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do Segundo Reinado que captaram, ao mesmo tempo, o interesse dos historiadores nas 

últimas décadas. Aliadas como duas instâncias de uma mesma cultura histórica, tornam-

se um campo fecundo de pesquisa sobre a relação entre arte e história no século XIX, 

simbolizando o crescimento das pesquisas em torno da historiografia brasileira e da 

produção artística nesse cenário. Seguindo essa abordagem, merecem destaque os 

trabalhos de José Neves Bittencourt (2000; 1996)10, Valéria Salgueiro (2002)11, Maraliz 

Christo (2002)12, Liana Rosemberg (2002)13 e a obra “Brado do Ipiranga”, de Cecília 

Helena de Salles Oliveira e Claudia de Mattos (1999). Um elemento importante nesta linha 

de pesquisa é o estudo sobre as interfaces da relação entre o ofício de pintor de História 

e o historiador, tema estudado por mim no mestrado14.  

Como percebe-se até aqui, é extensa a bibliografia sobre a pintura histórica, 

contudo os estudos sobre o lugar desse gênero artístico no século XX ainda são escassos. 

Isso ocorre porque a longa tradição de pesquisas sobre pintura de história corroborou 

para atrelá-la ao estilo acadêmico, logo ao século XIX. Sendo assim, os trabalhos que 

começam a romper com essa associação merecem destaque, pois contribuem para que a 

pintura de história deixe de ser estudada como um estilo homogêneo e instrumento de 

                                                                   
10 O historiador José Neves Bittencourt preocupou em traçar um paralelo entre a produção de pintura 
histórica e a tradição historiográfica do Instituto Histórico. O autor apontou as semelhanças no tratamento 
do passado por essas duas instituições e enfatizou a preocupação de ambas em “apagar as manchas do 
passado” através da retirada de qualquer sombra de atraso e desordem. Buscou, assim, estabelecer o papel 
da pintura histórica na escrita do que chamou de “biografia da nação”.  
11 No artigo “A arte de construir a nação”, Valéria Salgueiro analisou a pintura histórica na Primeira 
República através dos trabalhos do pintor Antônio Parreiras em paredes de prédios públicos. O artigo 
mostrou como os temas representados estavam em consonância com a historiografia brasileira, ambos 
voltados para a construção da nacionalidade brasileira. 
12 No trabalho “Bandeirantes ao chão”, de Maraliz Vieira Christo, a pintura histórica não é abordada como 
uma das formas de se narrar a versão oficial do passado, produzida pelo IHGB, pelo contrário, a autora 
empenha-se em trilhar o caminho oposto. Nesse artigo, a autora reflete como uma versão menos triunfalista 
dos bandeirantes vai chocar-se com a produção historiográfica do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo – imbuído da tarefa de criar uma imagem heroica para o aventureiro paulista. Analisando a forma 
como as personagens foram representadas no quadro de Henrique Bernardelli, “Os Bandeirantes” (1889), 
M. Christo sublinha a mensagem condenatória à violência empregada pelos bandeirantes contra os 
indígenas presente na tela. 
13 No livro de Liana Rosemberg, “Pedro Américo e o olhar oitocentista”, a autora promove o diálogo entre 
os ofícios do historiador e do pintor histórico, em especial no capítulo “Pedro Américo e a Pintura Histórica”. 
Realça, em especial, o minucioso trabalho de pesquisa que há por trás da confecção de uma tela desse gênero 
artístico. Ao tratar das telas “Batalha de Campo Grande” e “Batalha de Avaí”, Rosemberg preocupa-se em 
ressaltar a importância da pintura histórica na construção de um passado nacional. Um dos objetivos desse 
trabalho foi apontar como a pintura de história era legitimada por uma extensa documentação pesquisada 
pelo artista. 
14 Na ocasião, busquei entender como a pintura de História vinculava-se de tal forma com o episódio 
representado que acaba por se tornar uma espécie de janela para o passado, análise realizada por meio da 
interlocução entre as telas de batalhas de Victor Meirelles e Pedro Américo; dos resumos históricos dos 
catálogos das Exposições Gerais; da produção do Instituto Histórico e da crítica de arte, no período entre 
1872 e 1879. 
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um projeto político bem definido, tornando-a um gênero artístico multifacetado (COUTO, 

2005; FABRIS, 1990; RODRIGUES, 2007).  

As diversas abordagens sobre o tema pintura de história deixam em aberto um 

problema essencial: sua relação com o espaço museológico. 

Nos estudos sobre pintura histórica, dois fatores devem ser levados em conta: os 

temas eram escolhidos em função de sua exposição ao público (definidos seja por 

encomenda ou por escolha do artista); e, na maioria das vezes, as telas eram elaboradas 

em função de um espaço. Uma das características exaustivamente mencionada sobre as 

pinturas de História é sua grande dimensão, o que revela a importância do local onde a 

mesma foi e é exposta.  

A trajetória que essas telas fizeram no decorrer dos anos nos diz muito sobre a 

concepção de pintura de história através do tempo, por meio dos debates sobre a 

definição do perfil dos museus de arte e dos museus históricos e a constituição de seus 

acervos. 

É recorrente que os trabalhos sobre o tema recaiam sobre o período de produção 

das pinturas, de sua relação com a tradição artística internacional e do seu uso como 

instrumento do projeto político do Segundo Reinado, porém sua interlocução com a 

exposição museológica pouco é tratada e raramente enfrentada. No artigo “Do teatro da 

memória ao laboratório da História”, o historiador Ulpiano T. B. de Meneses (1994) 

sublinha a necessidade de um enfrentamento da problemática das exposições, em 

especial, uma reflexão do processo de fetichização dos objetos, assim como de um olhar 

crítico acerca da tipologia de museus segundo seu acervo. 

A trajetória da pesquisa 

Meu interesse pelo tema começou na graduação, ocasião em que pesquisei a 

cadeira de pintura histórica durante a Reforma Pedreira de Araújo Porto-alegre, sob 

orientação do Prof. Manoel Luís Salgado Guimarães. Ainda sob sua orientação, no 

mestrado, quis me aprofundar nas relações entre os ofícios de pintor de história e de 

historiador, no período entre as duas exposições de maior visitação da Academia Imperial 

– de 1872 e 1879,  onde foram apresentadas as telas “Combate Naval de Riachuelo” e 

“Batalha de Guararapes”, de Victor Meirelles, e, “A Batalha do Avaí” e “Passagem do 

Chaco”, de Pedro Américo. 
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Após 2007, o tema continuou a exercer fascínio sobre mim, o que implicou em uma 

curta incursão pelas definições do gênero pintura histórica no século XX, fora da égide do 

sistema acadêmico e com o rechaçamento das grandes narrativas no campo artístico, 

através das obras de Portinari. As leituras sobre o tema em um contexto completamente 

diferente daquele da academia conduziram a uma pergunta básica: o que faz uma pintura 

ser uma pintura histórica em um contexto onde a narrativa na arte é posta em xeque? 

Imersa nessas preocupações, passei a desnaturalizar aquele que era meu objeto desde a 

graduação – as telas de Victor Meirelles e Pedro Américo. Como essas pinturas se 

apresentavam e eram incorporadas em museus de naturezas diferentes, no século XX? De 

que maneira o mesmo gênero artístico intrinsecamente vinculado ao conceito de História 

do século XIX é tratado em um museu de arte? Como foi articulada a narrativa histórica 

dessas pinturas em um museu histórico? Esses questionamentos iniciais me trouxeram 

até aqui. 

Com tais indagações no horizonte, esta pesquisa pretende delinear a construção 

dos modos de ver a pintura histórica, no momento em que ela é descarnada de sua função 

original – objeto de encomenda e de função comemorativa do Segundo Reinado. Nesse 

sentido, compreender as relações entre a pintura de história e as exposições museológicas 

da qual fazem e fizeram parte, com o objetivo de traçar e analisar o processo sócio 

histórico de formação dos museus selecionados e a teia social em que estavam inseridos 

os diversos agentes responsáveis por sua fundação, sua manutenção e suas 

transformações ao longo do século XX. 

No decorrer deste trabalho, pretendemos estabelecer o papel desempenhado pelas 

diversas linguagens museológicas15 e seu diálogo com os conceitos de “arte brasileira”, 

“academia”, “história”, “tradição” e “nação”. Esses conceitos definem a pintura histórica e 

os museus, mas também circulam fora do espaço museológico, constituindo as formas de 

percepção social do tempo e espaço. 

Para tanto, dividimos esta pesquisa em quatro capítulos. No capítulo 1, 

denominado “De quinquilharias a problemas históricos”, buscou-se construir um 

panorama sobre as políticas de aquisição de acervo do MHN, de sua fundação em 1922 até 

a década de 1990. Esta análise está dividida em três momentos: de 1922 a 1956, na qual 

a política de aquisição estava marcada pelo esforço pessoal de Gustavo Barroso em 

                                                                   
15 Os tipos de objetos; as formas de colecionamento; a catalogação e a exibição, especialmente da pintura de 
história; os critérios de seleção das aquisições e transferências. 
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construir um acervo, passando pela centralidade da figura do presidente Getúlio Vargas 

como patrono do museu e pela importância das grandes doações de famílias e indivíduos 

de renome na sociedade da época; de 1956 a 1985, momento em que a instituição padeceu 

com sérios problemas estruturais e o fluxo de doações diminuiu drasticamente, contudo 

alguns casos isolados anunciariam uma mudança em relação à sua política de aquisição; 

e, por fim, de 1985 a 1990, período em que a instituição reformulou seu circuito expositivo 

e necessitou de peças que representassem outros atores e conteúdos históricos, 

inexistentes no acervo do MHN da época, passando, portanto, a encomendar e adquirir 

objetos que se encaixassem em sua nova expografia. 

Em “A ideia de história da arte em um acervo”, procurou-se apresentar como o 

acervo herdado da Academia Imperial de Belas Artes, que compunha parte expressiva da 

coleção do Museu Nacional de Belas Artes tornou-se um objeto de tensão ou de 

legitimidade na construção de uma identidade institucional entre 1937 e 1994. 

O terceiro capítulo – “De um relicário à reinvenção do MHN”, dedicou-se a entender 

as exposições de longa duração do Museu Histórico Nacional, em especial, o entendimento 

de história que se buscava construir em cada fase da instituição e sua relação com a 

atribuição de valor histórico aos seus objetos em exibição. 

No capítulo “Uma Galeria de arte nacional”, observou-se a relação estabelecida 

entre o MNBA e o acervo do século XIX em exposição. Ora símbolos da inserção do Brasil 

em uma história da arte, ora lembrança de um período considerado desprovido de 

genialidade artística e identidade brasileira. Por fim, na conclusão, tratou-se de analisar 

as políticas públicas ou a ausência delas nos cerca de 70 anos de trajetória institucional 

pesquisados para este trabalho. 

Sendo assim, esta tese buscou analisar as políticas de acervo e as transformações 

nas exposições de longa duração do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de 

Belas Artes, tomando como objeto a pintura de história seja em relação às suas políticas 

institucionais de aquisição, transferência e cessão, ou, sua incorporação em diferentes 

circuitos expositivos e demandas institucionais. 
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CAPÍTULO 1 

DE QUINQUILHARIAS A PROBLEMAS HISTÓRICOS 

A FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ACERVO DO MHN 
 

 

Todo e qualquer museu se define pela existência de um acervo composto por coisas 

– animais empalhados, armaduras, cocares, pinturas ou gravações audiovisuais, 

apresentadas em uma exposição. A composição de um acervo envolve uma ação 

deliberada de seleção de objetos que possuem uma potência como testemunhos 

(SCHREINER, 1985). Destituídos de sua função primária e deslocados de seu contexto 

original, esses objetos são transformados em índices dentro de sua própria categoria e 

tempo. Realocados em uma nova rede de atribuições dentro de uma coleção, passam a 

funcionar como semióforos – mensageiros daquilo que é ausente (invisível), sejam 

experiências, tecnologias ou mesmo organizações sociais já extintas (POMIAN, 1985). A 

relação entre os museus e seus objetos define o caráter das instituições e, mesmo com as 

profundas revisões sobre sua função e missão, três grandes grupos de instituições 

sobressaem em quantidade e tradição: os museus de antropologia, os de arte e os de 

história. E é a categoria de museus de história que nos interessa neste momento. 

Os museus históricos surgem como espaços públicos de controle da representação 

do passado, marcados pelo sentido da instrução pública, que visava regenerar e regular 

moral e culturalmente o conjunto dos cidadãos que compõe o Estado. Esse tipo de museu 

consolidou-se com o imperialismo, absorvendo o “outro” em uma lógica civilizatória.  

Enquanto o museu de história natural produzia uma taxonomia para as coisas da 

natureza e o museu de artes estabelecia uma linha evolutiva através do conceito de belo, 

o museu histórico nasceu com a função de construir uma classificação entre os povos a 

partir da ideia de progresso e civilização. A lógica dessas instituições estaria respaldada 

em “um saber que opera uma classificação distinguindo o que se deve ou não ser 

preservado, aquilo que é ou não ‘histórico’, que possui ou não ‘valor museológico’” (LARA, 

1992, p. 101).  

O caráter de um museu define a seleção de seu acervo e sua exposição; tais 

procedimentos são dinâmicos e variam com os perfis e as políticas assumidas 

institucionalmente no decorrer do tempo. Objetos outrora rejeitados por não se 

adequarem à concepção de história de um determinado museu histórico, podem ser 
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incorporados ao acervo em outro momento, como veremos no decorrer deste texto. 

Afinal, a noção de valor histórico foi sendo alterada com as reformulações da própria 

disciplina de História, mesmo que o diálogo do meio acadêmico com universo 

museológico em alguns períodos tenha parecido muito tímido, é parte fundamental de sua 

estrutura. Sendo assim, este capítulo buscará montar um panorama das políticas de 

aquisição de acervo para compreender os perfis institucionais assumidos pelo MHN até a 

década de 1990 e, consequentemente, como estes estabeleceram diferentes formas de 

pensar e definir o que é histórico. 

 

1.1. A Musealia Barroseana: da fundação à consolidação de um acervo (1922- 1956) 

Ao longo de sua trajetória, o MHN formou o maior acervo sob a guarda do 

Ministério da Cultura, hoje, com cerca de 287.000 itens de diferentes tipologias, podendo 

ser vistos em exposições de longa duração, temporárias e itinerantes, além de 

pesquisados em seus arquivos e bibliotecas. A monumentalidade do acervo e do projeto 

do MHN foi devedora de seu principal idealizador – o escritor Gustavo Barroso, nomeado 

diretor da instituição no ato de sua fundação16.  

O Museu Histórico Nacional foi criado em um cenário de crise política, que 

resvalava na legitimidade das instituições da República durante o ano de 192217. Como 

forma de atenuar essas críticas e fomentar o espírito cívico investiu-se em comemorações 

do Centenário da Independência do Brasil, da qual a inauguração do museu em questão 

fazia parte. 

Outras instituições museológicas já haviam sido criadas no século anterior, como 

o Museu Nacional (1890), que já conta como uma longa trajetória que remete a Casa de 

Pássaros (1784) e ao Museu Real (1818)18. O Museu Nacional se caracterizaria por sua 

                                                                   
16 Gustavo Barroso permaneceu na direção do Museu Histórico Nacional até 1958, a exceção de um breve 
afastamento por querelas políticas entre 1930 e 1932: “Quando deflagrada a Revolução de 1930, o grupo 
revolucionário que assumiu o poder lembrou-se de seu notório apoio à candidatura Júlio Prestes, nas 
eleições presidenciais de 1930. Barroso chefiara uma delegação de escoteiros e bandeirantes em uma 
viagem a São Paulo, a fim de solidarizar-se com o candidato do PRP, segundo noticiou A Noite. Depois, na 
Revista Fon Fon, da qual era editor-chefe, sob o célebre pseudônimo de João do Norte, desferiu ataques 
velados contra o novo regime e acabou sendo exonerado [...]. Após a revolta constitucionalista de 1932, 
apaziguados os ânimos, o autor de ‘Terra do Sol’ seria reconduzido ao cargo, que ocuparia praticamente até 
o fim de sua vida” (NAZARETH & BOTTREL, 2013, p. 105). 
17 O museu foi instalado em duas salas nas dependências do antigo Arsenal de Guerra da Corte, sob o 
Decreto-Lei 15.596, de 02 de agosto de 1922. 
18 Uma das instituições museológicas mais antigas do Brasil, teve seu prédio histórico e acervo inestimável 
destruído por incêndio no dia 02 de setembro de 2018, sua história remete ao século XVIII: “Os antecedentes 
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prática enciclopédica – coletar, estudar e exibir. Especialmente, identificar os produtos 

característicos do país, a fim de completar uma coleção de caráter universal, nos moldes 

dos museus europeus, tecendo uma história de continuidade com o mito do herói 

desbravador, agora, desbravando a fauna, a flora e a etnografia nativas, construindo os 

alicerces científicos de uma história natural.  

O MHN também teve como função a seleção e a exibição, voltado para a instrução 

pública, nesse caso, contudo a seleção repousa sobre o passado que deveria ser 

representado em seus muros – eminentemente militar, branco e de elite – e cuidando para 

que o mesmo se tornasse de domínio público através da exposição. 

1.1.1. Um museu militar de culto ao passado 

Figura central na trajetória do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso também 

foi peça chave da sua fundação19, na medida em que foi um entusiasta da criação de um 

museu militar ainda na década anterior através da publicação de uma série de artigos. Em 

1911, sob o pseudônimo de João do Norte, Barroso publicou no Jornal do Comércio um 

ensaio denominado “Museu Militar” em que alertava para a necessidade de salvaguardar 

os objetos que testemunham os grandes feitos dos heróis nacionais da ação do tempo, 

                                                                   
do Museu Real remetem à antiga Casa de História Natural, popularmente conhecida como Casa dos 
Pássaros, devido à grande quantidade de aves empalhadas. Criada em 1784 pelo Vice-Rei D. Luiz de 
Vasconcellos e Sousa, a Casa de História Natural colecionou, armazenou e preparou, por mais de vinte anos, 
produtos naturais e adornos indígenas para enviar a Lisboa. [...] Com a vinda da Corte portuguesa para o 
Brasil (1808) e o movimento intenso de naturalistas que aqui chegaram, houve por todo o país, mais 
acentuadamente na cidade do Rio de Janeiro, uma valorização dos estudos de história natural enfatizando 
o seu caráter prático. Neste ambiente, foi criada a primeira instituição brasileira dedicada exclusivamente 
ao estudo das ciências naturais. 
O Museu Real foi fundado pelo decreto de 06/06/1818, com a função de ‘propagar os conhecimentos e 
estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de 
observação e exame e que podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das artes’ 
(BRASIL, 1818). [...] Com a República, o Museu passou a se chamar Museu Nacional, sendo transferido pelo 
decreto nº 377-A, de 05/05/1890, para o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Em 1892, 
conforme o decreto nº 1.160 de 2 de dezembro, passou a ocupar a sua atual sede na Quinta da Boa Vista, 
tornando-se na mesma época órgão do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, criado em 1891 como 
resultado da junção de três ministérios - da Justiça, do Interior e da Instrução Pública, Correios e Telégrafos.”  
Museu Real. In: Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). Casa de 
Oswaldo Cruz / Fiocruz. Disponível em: 
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/musnac.htm. Acesso em: 20 de outubro de 
2017 
19 No ano de criação do MHN, aos 34 anos de idade, Barroso já gozava de certa notoriedade no meio literário 
e político, além de contar com uma importante de rede de sociabilidade,  em que podemos destacar sua 
amizade com o então presidente Epitácio Pessoa, o que permitiu à instituição a construção de lugar chave 
na escrita de uma história nacional. Segundo Adolpho Dumans (1942), o então presidente conheceu Barroso 
através da obra “Ideias e Palavras” (1917), uma antologia de seus escritos, entre os quais se encontravam 
dois artigos em defesa da criação de um museu histórico para o país. 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/musnac.htm
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sublinhando a importância da história militar para o “culto das glórias passadas” de uma 

nação: 

O Brasil precisa de um Museu onde se guardem objetos gloriosos, mudos 
companheiros dos nossos guerreiros e dos nossos heróis; espadas que 
tenham rebrilhado à luz nevoenta das grandes batalhas nas regiões 
platinas ou tenham sido entregues às nossas mãos vencedoras pelos 
caudilhos vencidos; canhões que vomitaram a morte nas fileiras inimigas 
do alto dos nossos bastiões e dos espaldões de nossas trincheiras. [...] 
Todas as nações têm seus Museus Militares, guardando as tradições 
guerreiras de sua história, documentando os progressos dos armamentos 
e exaltando o culto das glórias passadas. Nós ainda não o possuímos. 
Até hoje ainda não tivemos o cuidado de guardar as nossas tradições 
militares, de abrigá-las, de cuidar delas, de roubar à ferrugem inexorável 
do tempo as vestutas armas dos guerreiros desaparecidos. (BARROSO apud 
DUMANS, 1942, p. 384. Grifos nossos) 

Convém esclarecer que dois museus militares haviam sido fundados no século XIX, 

ambos na cidade do Rio de Janeiro: o Museu Militar do Arsenal de Guerra (1865) e o 

Museu Naval (1870). Como veremos ainda neste capítulo, o acervo do Museu Histórico foi 

composto em grande medida pelas peças dessas instituições20. No artigo acima citado, 

Barroso sequer mencionava o Museu Naval – ainda em funcionamento em 1911. Fato 

curioso, uma vez que o autor fez questão de demonstrar sua erudição sobre a armaria, a 

heráldica e a história dos museus militares, inclusive discorrendo minuciosamente sobre 

as peças e sua disposição no Museu dos Inválidos, na França, por exemplo.  

Na França, o Museu dos Inválidos é o Museu do Exército, o Museu Militar 
da Nação. Nas suas salas, acolhidas aos armários envidraçados, brilham 
austeramente as armas dos heróis; ao lado dum casco medievo de vieira 
gradeada dum arqueiro de Poitiers, abre suas asas douradas o elmo 
brunido dum guerreiro louro da Gália; rapieiras prussianas alternam com 
espadas longas e finas de Malplaquet, sabres recurvos de hússares, 
baionetas triangulares dos granadeiros do Império; há punhais turcos, 
alfanjes de mamelucos, chuços da Revolução, colubrinas huguenotes, 
partazanas tudescas, adagas de Lérida; todo um arsenal e uma história 
inteira.  
[...] A espada de Henrique II, Príncipe de Condé, ombreia com o pesado 
montante do Condestável de França; a de Carlos XII da Suécia com a de 
Estevão Bathory, Rei da Polônia; outras correm em fileira – os espadins 
cortesãos de Luís XVI e Luís XVII, um maior, outro minúsculo, infantil, 
incrustado de ouro, o sabre dourado de Bessières, lâminas espanholas, 
ciquedeias italianas, longas espadas retas dos carabineiros de Napoleão. 
Depois, uma ostentação de copos cinzelados, de folhas incrustadas, de 
punhos a vermelhejar de rubis entre filigranas de ouro; aços toledanos de 

                                                                   
20 Os despojos do antigo Museu Militar encontravam-se no prédio ocupado por Barroso, em 1922, até 
mesmo a Exposição do Centenário da Independência foi montada com parte desse material. E o Museu Naval 
teve seu acervo transferido paulatinamente para o MHN até sua extinção em 1932. 
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Juan Gil, aços milaneses de Piero Caimi, guardas florejadas de Benevenuto 
Cellini (BARROSO apud DUMANS, 1942, p. 385). 21  

O conveniente esquecimento muito provavelmente serviu para realçar o caráter 

de urgência da criação de um museu similar no país. O interesse na criação de um museu 

militar atrelou-se ao caráter laudatório da história oficial que colocou em prática durante 

sua gestão no MHN. 

Em 1935, Gustavo Barroso escreveu “História Militar do Brasil”, na qual a ênfase 

recaiu sobre o período imperial, subjaz nessa narrativa áurea sobre o Império uma clara 

oposição à República, considerada período de fragmentação e desordem. Na perspectiva 

de Barroso, a história nacional foi iniciada com a chegada da corte portuguesa, atribuindo 

à monarquia um papel fundamental na nossa formação civilizatória e na construção de 

um “espírito brasileiro de coesão”. E coube ao Exército o protagonismo de promover na 

luta, no fio da espada, a construção de um sentimento nacional. 

Ao ataque imprevisto, todo o Brasil se moveu como um só homem. Nos 
campos de batalha, reuniram-se os brasileiros de todas as procedências. 
A Nação inteira comungou no mesmo sangue derramado. Entremearam-
se e conheceram-se, amaram-se e juntos se sacrificaram todos os 
descendentes dos antigos bandeirantes esparsos no imenso corpo da 
pátria. Foi, portanto, essa guerra [Guerra do Paraguai] o último episódio 
da grande epopeia escrita por todos os quadrantes da terra brasileira 
pelos nossos antepassados. Depois, integralizado no seu sentido imperial 
com a extensão geográfica da Nação, o Brasil pôde caminhar vitorioso, 
livre de inimigos, até que a Proclamação da República viesse mudar-lhe o 
destino e entregá-lo às lutas estéreis, com ou sem sangue, das mesquinhas 
hegemonias da política interna dos partidos e dos estados. (BARROSO, 
1938, p. 217) 

Nas batalhas, eram elevados os heróis, por isso a segunda parte da obra “História 

Militar do Brasil” dedicou-se à biografia e à narrativa dos feitos grandiosos em batalha 

dos militares do exército brasileiro. Se as lutas do exército eram gloriosas e seus heróis 

grandiosos, a história nacional era enaltecida. Segundo ele, “pode-se afirmar, sem receio 

de exagero, que a História Militar do Brasil é uma das mais brilhantes do mundo, porque, 

de fato, é a mais brilhante da América e talvez a mais brilhante entre as dos países novos 

neste e no outro hemisfério” (Idem, 1942, p. 401). O exército não era entendido como uma 

instituição a serviço do Estado, mas como elemento formador da própria nação brasileira, 

ocupando lugar mais proeminente que a religião na tríade Estado, Exército e Igreja. Na 

                                                                   
21 Consultar glossário ao final da tese. 



22 
 

perspectiva de Barroso, a pátria era uma entidade digna de culto e devoção: “A religião de 

Osório era a pátria” (BARROSO apud CERQUEIRA, 2014, p. 155). 

A escrita da história remonta a uma tradição laudatória acerca de um determinado 

passado, que deveria ser traduzida no espaço museológico através dos objetos que 

passaram pelas mãos dos heróis nacionais e presenciaram suas batalhas – testemunhas 

oculares das glórias nacionais. Logo após a criação do Museu Histórico Nacional, Gustavo 

Barroso empenhou-se em obter objetos que pertenceram ao Almirante Barroso, em 

correspondência enviada a seu descendente, Henrique Barroso, no ano de 1923 (MHN. 

PROC 16/1922.).  

[...] a retórica barrosiana queria promover e ampliar o panteão de heróis; 
queria identificá-los, imortalizá-los e fabricar identificação integral com 
eles. Em sua perspectiva, a “gota de sangue” derramada pelos heróis na 
conquista de troféus e glórias era gota do “nosso sangue”. Nessa lógica, 
preservar troféus e glórias militares seria garantir a possibilidade de 
mediadores possuídos pelo sangue poderoso dos heróis. (CHAGAS, 2003, p. 
89, grifos nossos) 

Outro aspecto interessante da defesa da criação de um museu residia na urgência 

da salvaguarda dos objetos dessa história nacional. A tradição corporificada em 

fragmentos de uma história oficial tornava-se uma realidade objetiva em franco processo 

de desaparecimento, que acarretaria a perda de memória e, logo, da própria identidade. 

Segundo Barroso (apud DUMANS, 1942, p. 387-388), em “Culto da saudade”, publicado 

em 1912: 

Verifica-se, com tristeza e a cada passo, que no Brasil quase não há culto 
das tradições. Aqui no Rio são às centenas os exemplos deste acerto... As 
maiores relíquias da nossa tradição andam esparsas e ao abandono... É 
um descaso que já se torna crime e é um crime quase imperdoável... Ouro 
Preto, um ninho de tradições e glórias, derroca-se e esboroa-se dia a dia. 
Ninguém escora as suas ombreiras de pedra bruta nem as suas paredes 
desaprumadas.... O culto da saudade é coisa que não existe... ainda não é 
para nós”.  

Gustavo Barroso construía uma determinada concepção de patrimônio alavancada 

pela urgência de políticas de preservação, marcada por uma herança lusófona, na medida 

em que os vestígios desse passado eram o objeto de seu desassossego. A preocupação com 

o estado de conservação do conjunto arquitetônico da cidade de Ouro Preto, assim como 

com a deterioração dos objetos vinculados à história militar nacional demarcam o 

passado a ser cultuado: oficial, heroico e homogêneo. O passado é narrado a partir de uma 

tradição, tornando-o um discurso nacional e absoluto.  
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Para Barroso, a iminência da perda de peças singulares trazia o perigo da própria 

morte da nação, uma vez que a autenticidade dos objetos expressava uma condição de 

totalidade, integridade e continuidade da identidade nacional. A indiferença da população 

com relação a seu passado, assim como o descaso da administração pública com a 

desfiguração da cidade e a comercialização e roubo de objetos históricos apontavam para 

uma ameaça iminente. Contudo o olhar apreensivo lançado por Gustavo Barroso, longe de 

conter uma sentença irremediável sobre o destino da tradição, apresentava uma solução 

redentora: a criação de um museu “onde se guardem objetos gloriosos, mudos 

companheiros dos nossos guerreiros e dos nossos heróis” (BARROSO apud Ibdem, p. 14). 

Dessa forma, os objetos históricos seriam protegidos da ganância dos comerciantes de 

arte e a missão didática da instituição garantiria sua permanência e transcendência.  

“Uma escola de patriotismo, para o culto do nosso passado”,, assim estava descrito 

o Museu Histórico Nacional no seu decreto de criação (BRASIL, 1922). Utilizado nos 

artigos de Gustavo Barroso, de 1911 e 1912, e repetido no estatuto do museu, o termo 

“culto” implica em uma atitude de reverência respeitosa ao passado por parte de seu 

devoto. A tradição corporificada em objetos do passado exigia veneração. Os visitantes 

deveriam incorporar uma postura devocional, inclusive, na forma de se apresentarem nas 

exposições. A entrada do público era liberada, desde que o indivíduo se apresentasse 

“decentemente”, conforme art. 43 do Decreto Lei 15.596 de 1922. Nesse primeiro 

momento, a concepção de museu de Gustavo Barroso aproximava-se à de repositório de 

peças de devoção. Sendo assim, o culto dos objetos do passado seria responsável por 

reconciliar passado e presente, em uma relação de deferência do último sobre o primeiro, 

consequentemente difundindo a história nacional e o sentimento patriótico. 

1.1.2. A busca pela construção de um acervo: a transferência entre instituições 

No momento de sua criação até a data de publicação de seu primeiro Catálogo 

(1924), o Museu Histórico Nacional contava com 2.496 objetos. Nessa primeira fase, por 

força do seu decreto de criação (BRASIL, 1922), as coleções de caráter “histórico” do 

Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional e da Escola Nacional de Belas Artes deveriam ser 

transferidas para o Museu Histórico Nacional. O acervo em disputa não foi transferido 

imediatamente, mas Gustavo Barroso empenhou-se em estabelecer contatos com 

personalidades e instituições solicitando a objetos para compor o seu acervo também por 

meio de doações.  
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Três meses após a criação do museu, o diretor solicita o envio de objetos de 

propriedade do Museu Naval, que se encontravam em exposição na Ilha Fiscal22. Essa 

transferência, entre outras, enquadra-se no art. 83, §5º, IX, do Decreto nº 15.596 de 1922, 

no qual define que serão mandados para o Museu Histórico Nacional “Os quadros 

históricos e mais objetos de caráter histórico que formam o Museu da Marinha e o Museu 

Militar” (BRASIL, 1922). Esse dispositivo legal serviu de aval para que o diretor do MHN 

entrasse em contato com diversos gestores públicos solicitando o envio de objetos de 

outras instituições públicas, logo após a fundação da instituição, entre 1922 e 192323. A 

correspondência institucional desse período é rica em pedidos de peças, entre elas estão 

as cartas enviadas a Raul Veiga, então presidente do Estado do Rio de Janeiro; a Luís 

Gastão d’Escragnolle Dória, diretor do Arquivo Público Nacional; e a João Batista da Costa, 

diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Mesmo sem a justificativa da lei, o diretor 

também tomou a iniciativa de pedir peças a figuras como o seu conterrâneo o Barão de 

Studart24 - fundador do Instituto Histórico do Ceará; ao provedor da Venerável Irmandade 

da Cruz dos Militares; ao presidente do Banco do Brasil - Cincinato César da Silva Braga25, 

                                                                   
22 Na relação dos objetos históricos em questão, estão arrolados os seguintes quadros: Passagem de Cuevas, 
Passagem das Mercedes, Combate Naval do Riachuelo, Ataque a Ilha do Carvalho e Ataque a Ilha da Redenção. 
(MHN. PROC 08/22, n. 3). Desses, o quadro “Combate Naval do Riachuelo” foi efetivamente transferida. A 
tela foi pintada e oferecida ao Museu da Marinha pelo Almirante argentino Murature, “bravo veterano da 
guerra da Cisplatina e Comandante da Esquadra Argentina durante a guerra do Paraguai” (MHN. PROC. 
11/22, n.5). 
23 MHN, PROC 16/22. 
24 “Gulherme Studart, futuro Barão de Studart, foi um dos fundadores do Instituto Histórico do Ceará (1887), 
onde teve intensa atuação, produzindo obras de referência na historiografia cearense. Mas esta figura 
exponencial dos meios culturais e católicos do Estado transitava por inúmeras associações e sociedades 
nacionais e estrangeiras. Era médico, formado na Bahia, em 1877, mas deixou cerca de 150 trabalhos sobre 
História e Geografia, a maioria sobre o Ceará. Ele nasceu em Fortaleza, no dia cinco de janeiro de 1856, e 
morreu 82 anos depois, no dia 25 de setembro de 1938. Grande estudioso e pesquisador, publicou, na área 
do folclore, Notas sobre a linguagem e os costumes do Ceará (1892) e Usos e superstições cearenses (1910), 
além de vários ensaios divulgados pela imprensa e revistas especializadas”. (ROCHA, Délio. Os 150 anos do 
Barão de Studart. Diário do Nordeste. Caderno 3, 06 mar 2006. Disponível em: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/os-150-anos-do-barao-de-studart-
1.730415). Acesso em: 15 de agosto de 2017. 
25 Cicinato César da Silva Braga foi deputado federal por São Paulo entre 1892-1902 e 1906-1923; 
presidente do Banco do Brasil de 1923 a 1925; membro da Assembleia Constituinte de 1934; e, deputado 
federal novamente entre 1935 e 1937. “Cincinato César da Silva Braga nasceu na fazenda Graciosa, em 
Belém do Descalvado, município de Piracicaba (SP), no dia 7 de julho de 1864, filho de Domingos José da 
Silva Braga e de Bárbara Augusta de Matos Braga, de tradicional família paulista. 
Fez seus estudos primários no Colégio Padre Antônio José de Castro, em São Carlos do Pinhal (SP), e os 
secundários de 1878 a 1881 no Colégio Culto à Ciência, em Campinas (SP), sendo aí colega de Alberto Santos 
Dumont e de Júlio de Mesquita. Em 1881 ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde passou a 
integrar desde o início a Confederação Abolicionista Acadêmica. Bacharelando-se em março de 1886 em 
ciências jurídicas e sociais, envolveu-se abertamente nas campanhas em favor da república e da abolição da 
escravatura.  
Iniciou sua carreira política logo após a proclamação da República [...]. Concluindo seu mandato 
parlamentar em janeiro de 1923, foi nomeado pelo presidente Artur Bernardes (1922-1926) presidente do 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/os-150-anos-do-barao-de-studart-1.730415)
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/os-150-anos-do-barao-de-studart-1.730415)
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solicitando peças de numismática da instituição. Fez o mesmo com membros de 

renomadas famílias da elite brasileira, como José Vergueiro Steidel26. Outro elemento 

essencial dos anos iniciais da construção do acervo foi buscar objetos relacionados a 

figuras importantes da história por meio de seus descendentes, como foi o caso do 

Almirante Barroso e do Ruy Barbosa, falecido recentemente 27. A obtenção de objetos 

pertencentes a pessoas de interesse por meio da doação de indivíduos ligados a estes por 

laços de consanguinidade também funcionava como um mecanismo de autenticação. 

Ainda em 1923, algumas transferências começam a ser realizadas, como as 

carruagens enviadas pelo Museu Nacional e um conjunto de peças consideradas 

adequadas ao caráter do museu enviadas pela Escola Nacional de Belas Artes (MHN. PROC 

                                                                   
Banco do Brasil, em substituição a Daniel de Mendonça. Exerceu essa função de fevereiro desse ano até 
janeiro de 1925, sendo substituído por James Darci.  
Após a Revolução de 1930, elegeu-se deputado à Assembleia Nacional Constituinte por São Paulo em maio 
de 1933, na legenda da Chapa Única por São Paulo Unido, de oposição ao presidente Getúlio Vargas, 
composta de elementos do Partido Democrático (PD) e do Partido Republicano Paulista (PRP). Assumindo 
seu mandato em novembro desse mesmo ano, participou dos trabalhos constituintes e representou seu 
estado na Comissão Constitucional de 26 membros de todas as bancadas estaduais e de deputados 
classistas. [...] Ao longo de sua vida, como historiador e economista, pertenceu ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, à Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, além de ter sido sócio fundador do 
Instituto Histórico de São Paulo.  Colaborou ainda em O Estado de S. Paulo e no Jornal do Comércio do Rio de 
Janeiro. 
Faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1953. Publicou Caixa de 
conversões (1894), Indústria pastoril (1894), Emissão de papel-moeda (1894),Apontamentos históricos sobre 
a fundação da cidade e município de São Carlos (1894), O popular (1894),Ação rescisória (1910), A questão 
dos pilões (verdades contra mentiras) (1910), O câmbio (1910), Questões econômico-financeiras (1915), 
Intensificação econômica do Brasil (1917), As secas do Nordeste e a reorganização econômica (1919), Ensino 
industrial, siderurgia etc. (1919), Magnos problemas econômicos de São Paulo (1923, reeditado com o título 
de Problemas brasileiros em 1948), O Brasil de ontem, de hoje e de amanhã (estudo econômico-financeiro, 
1923), Brasil novo (4v., 1930-1931), O golpe de Estado.” Cf.: BRAGA, Cicinato C. da S. Dicionário. CPDOC/FGV. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/cincinato-cesar-da-
silva-braga>. Acesso em: 14 de setembro de 2016 
26 “Nascido no dia 21 de fevereiro de 1867, na capital paulista, Frederico Vergueiro Steidel é filho do 
imigrante alemão Ernesto Conrado Steidel e de Balbina Vergueiro Steidel, de tradicional família paulista. 
Tem seus primeiros ensinamentos escolares na própria casa, com sua mãe, como também é típico nessa 
época. Em seguida, faz seu curso de humanidades no tradicional Colégio Moretzsohn, também em São Paulo. 
A família Steidel é, até então, detentora de grande fortuna, já que Ernesto Conrado Steidel é banqueiro. 
Contudo, enfrenta uma falência, levando a família a condições financeiras precárias, além da sua própria 
morte. Frederico Steidel continua seus estudos no Moretzsohn, graças à benevolência dos mantenedores do 
colégio. 
Assim, ingressa Frederico Steidel na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, colando grau em 1887. 
Em seguida, em 1888, passa a trabalhar no escritório de advocacia do seu tio, José da Silva Vergueiro, na 
cidade de Santos. Simultaneamente, exerce até o ano de 1891 a promotoria pública na cidade do litoral 
paulista, transferindo-se nesse ano para São Paulo, instalando o escritório do seu tio na capital.” (HIRATA, 
Alessandra. "Corvo triste", o comercialista Frederico Vergueiro Steidel. Carta Forense. Notáveis do Direito. 
Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/corvo-triste-o-comercialista-
frederico-vergueiro-steidel/16605). Acesso em: 20 de setembro de 2016 
27 Correspondência enviada pelo diretor do MHN, no ano de 1923, a Henrique Barroso e a Baptista Pereira, 
no caso do último, Barroso especifica que as peças obtidas comporiam a Sala da República. (MHN. PROC 
16/1922). 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/cincinato-cesar-da-silva-braga
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/cincinato-cesar-da-silva-braga
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/corvo-triste-o-comercialista-frederico-vergueiro-steidel/16605)
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/corvo-triste-o-comercialista-frederico-vergueiro-steidel/16605)
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05/23). A escolha do ENBA dos objetos transferidos para o MHN vem justificada, por 

ofício, na legislação que cria e define o caráter do beneficiário das peças, assim 

especificado em seus artigos: 

Art. 1°. O Museu Histórico Nacional, dependente do Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, terá por fim recolher, classificar e expor ao público 
objetos de importância histórica, principalmente os que forem relativos 
ao Brasil. (...) 
Art. 83 §5º. Os quadros históricos e quaisquer objetos de caráter histórico 
existentes no Museu Nacional, na Escola Nacional de Belas Artes e em 
outros estabelecimentos públicos federais, nos quais poderão, 
entretanto, ser conservados os objetos que particularmente disserem 
respeito aos fins ou a história de cada um deles.  
(BRASIL, 1922). 

Sendo assim, a Escola Nacional de Belas Artes separou dentre seu acervo aquelas 

peças que foram consideradas de “importância histórica” ou “objetos de caráter 

histórico”, como as pinturas de retrato da Família Real e os objetos da antiga Igreja Cruz 

dos Militares, assim como os “quadros históricos” de seu acervo que tivessem mais 

importância histórica do que artística, como a “Sessão do Conselho de Estado”, de 

Georgina de Albuquerque, pintada um ano antes da transferência e que até hoje ocupa um 

lugar de destaque no acervo do MHN.  

Em ofício que acompanhou a transferência a Escola Nacional de Belas Artes 

informou: 

Em referência ao vosso oficio nº 274, de 4 de agosto último, comunico-
vos que nesta Escola existem vários retratos de ex-imperadores do Brasil, 
um retrato da Imperatriz e cinco quadros históricos, que ao meu ver, estão 
compreendidos no que dispõe o decerto 15.596, de 2 de agosto de 1922. 
Os retratos dos imperadores do Brasil, alguns sem nome de autor, 
necessitam de reparos, visto que foram entregues a esta Escola já 
avariados. 
Quanto aos quadros históricos “Juramentos da Princesa Imperial”, 
“Primeira Comunhão na América”, “O Precursor”, “Primeiros sons do 
Hynno da Independência”, “Sessão do Conselho de Estado” e “Minha 
Terra”, encontram-se em perfeito estado, sendo que os quatro últimos 

foram adquiridos em 1922. (MHN. PROC16/23, n. 3) 28.  

                                                                   
28 Na relação dos objetos transferidos da ENBA para o MHN estão: “Retrato de D. Pedro I” , sem nome de 
autor; “Retrato de D. Pedro II”, de Julie Chevrel; “Retrato de D. Pedro II”, de Delphim de Camara; “Retrato de 
D. Pedro II”, sem nome de autor; “Retrato de D. Pedro II”, sem nome de autor; “Retrato de D. Pedro II”, sem 
nome de autor; “Retrato de D. Pedro II”, sem nome de autor; “Retrato de D. Pedro I”, sem nome de autor; 
“Retrato de D. Pedro II”, de F. René Moreaux; “Retrato da Imperatriz”, de F. René Moreaux; “Juramento da 
Princesa Imperial”, de Tirone; “Primeira Comunhão na América”, de E. Teixeira; “O Precursor”, de Pedro 
Bruno; “Primeiros sons do Hynno da Independência”, de Augusto Bracet; “Sessão do Conselho de Estado, 
que decidiu a Independência do Brasil”, de Georgina de Albuquerque; “Minha Terra”, de Helios Seelinger. 
Algumas dessas telas serão transferidas para o Museu Imperial, anos depois. Ainda nesse ano, em 27 de 
outubro de 1923, são cedidos retratos, estátua, bustos e candelabros da ENBA ao MHN, a pedido de Gustavo 
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Especialmente entre os anos 1920 e 1930, de fato, o MHN colheu os frutos do seu 

decreto de fundação. O Arquivo Nacional transferiu 91 objetos. A Biblioteca Nacional, o 

Ministério da Guerra, da Agricultura e a Escola Nacional de Belas Artes totalizaram a 

transferência de 276 itens, somadas a entrada em bloco do acervo do Museu Naval em 

193229. Outras instituições com vocação militar também transferiram seus acervos, como 

o Museu de Artilharia, a Biblioteca do Exército e o Ministério da Guerra, corroborando 

para a expressividade das peças militares sobre os demais objetos. 

Podemos observar, através do gráfico abaixo, que, nos primeiros anos do museu, 

grande parte do acervo deu entrada através de transferência de outras instituições – 47% 

do volume total. Na década posterior, ainda restariam instituições que cumpririam os 

dispositivos de transferência do Decreto 15.596 de 1922, porém claramente as doações 

passam a sobrepujar as transferências. 

Gráfico 2. Modos de aquisição de acervo, 1925-1939. 
FONTE: MHN. Relatórios anuais 1925-1939. 

 

  

                                                                   
Barroso - “[...] informado da existência nesse estabelecimento de vários candelabros que foram da velha 
igreja da Cruz dos Militares, ouso pedir-vos a cessão ao Museu Histórico Nacional, de acordo com o art. 83 
$ 4º do regulamento que baixou com o Dec. 15596, de 2 de agosto de 1922”. (MHN. PROC16/23, ns. 3-6.1, 
Ofício da ENBA) 
29 O Museu Naval foi dissolvido em 1932 e 587 objetos foram transferidos para o MHN. Existem dois 
documentos sobre a transferência do acervo do Museu Naval, o de 1927 afirma que 317 objetos foram 
transferidos.(MHN. PROC18/32; PROC 24/27). 
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Gráfico 3. Modos de aquisição de acervo por 
período: 1925-1930 e 1930-1939. FONTE: MHN. 
Relatórios anuais 1925-1939. 
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Na documentação desse período, encontramos poucas referências a transferências 

do Museu Histórico Nacional para outras instituições, a exceção foi o montante enviado 

para criar o Museu Imperial em 194330. Um elemento importante nas políticas de 

aquisição dos museus públicos era a dependência do Estado expressa na transferência 

entre instituições, inclusive no MHN. Entretanto, ainda em 1924, a imprensa noticiou a 

possibilidade de fechamento do MHN por julgá-lo muito dispendioso31. A ameaça de 

fechamento propagada pela imprensa atraiu a atenção de doadores particulares, que 

contribuiu para dobrar o acervo da instituição entre 1924 e 1945, inclusive com a 

significativa contribuição de Getúlio Vargas a partir da década de 1930, por meio de 

doação e verba pública para compra, assunto tratado no próximo tópico. 

1.1.3. A ampliação do acervo sob a tutela de Getúlio Vargas 

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder foi peça-chave da ampliação do acervo da 

instituição em número e diversidade, também teve um papel importante no processo de 

consolidação da instituição, especialmente a partir de 1937 quando as relações entre o 

Palácio do Catete e o Museu Histórico ficaram mais estreitas. Foi o Presidente da 

República que determinou a transferência do acervo do Museu Naval, com 587 objetos, 

que ele mesmo extinguiu em 1932, referido anteriormente. 

                                                                   
30 Relação dos objetos transferidos do Museu Histórico Nacional para o Museu Imperial de Petrópolis 
(transferência por determinação de “autoridade superior”): 1) Manto Imperial, usado nas grandes 
solenidades por S. M. o Imperador D. Pedro II; 2) Retrato de D. Pedro I, busto, pintura a óleo identificada 
pelo Museu Histórico como sendo de Araújo Porto-Alegre. “Esse primoroso retrato do primeiro imperador 
do Brasil achava-se guardado no Arquivo Nacional, de onde foi transferido para o Museu Histórico, em 
setembro de 1922”; 3) Pequeno cetro desmontável, de marfim e bronze, usado por S. M. Pedro II, transferido 
do Arquivo Nacional para o Museu Histórico Nacional em setembro 1922; 4) Álbum brazonado com as armas 
imperiais, contendo fotografias de lugares e objetos que se prendem à história da Casa de Bragança. 
Pertenceu a D. Pedro I. “Esse álbum escapou ao leilão procedido no Paço de S. Cristóvão depois da 
proclamação da República e foi incorporado às coleções do Museu Nacional, sendo transferido para o Museu 
Histórico em setembro de 1922”; 5) Album de aquarelas da princesa Isabel. Pintados pela princesa em 
Petrópolis, em 1859. Ficara no Paço de S. Cristóvão e fora incorporado ao acervo do Museu Nacional. 
Transferido para o Museu Histórico em setembro de 1922”; 6) Telefone de uso pessoal do imperador D. Pedro 
II na fazenda de Santa Cruz. “Foi um dos primeiros aparelhos do gênero usados no Brasil (...). Esse telefone, 
oferecido pela Repartição Geral dos Telégrafos ao Arquivo Nacional, foi dali transferido para o Museu 
Histórico, em setembro de 1922”; 7) Estatueta em gesso da imperatriz D. Teresa Cristina. Trabalho do 
escultor Rochet. [...] “Essa estatueta encontrava-se no Museu Nacional com outros objetos do antigo Paço 
de S. Cristóvão e foi transferida para o Museu Histórico em setembro de 1922”; 8) Selim em que o imperador 
D. Pedro II aprendeu a montar. Transferido do Arquivo Nacional, em 1922; 9) Fardão de generalíssimo do 
imperador D. Pedro II. Segundo uniforme. Ofereceu-o ao MHN em 1922 S. A. I. o príncipe D. Pedro de Orleans 
e Bragança; 10) Fardão de almirante do imperador D. Pedro II. Segundo uniforme. Ofereceu-o ao MHN em 
1922 S. A. I. o príncipe D. Pedro de Orleans e Bragança; 11) Fardão de moço fidalgo da Casa Imperial. Ignora-
se a quem pertenceu. Aquisição do MHN; 12) Capacete de bronze da Imperial Guarda de Honra de D. Pedro 
I. 1º modelo usado por esse corpo de escol. Oferecido pelo Dr. Adolfo Leonardos, de Minas Gerais. 
(RELAÇÃO, 1940, p. 257-259). 
31 Jornal do Brasil, 25/08/1924; Novidades, 24/08/1924. 
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Vargas destacou-se como grande patrono do MHN e ajudou a diversificar seu 

acervo, chegou a doar mais de 700 itens, que iam de canetas cravejadas de pedras 

preciosas a um diploma de sócio benemérito do Fluminense Football Club (NAZARETH & 

BOTTREL, 2013, p. 111).  

O presidente também financiou a aquisição de objetos em leilões e antiquários, em 

contrapartida recebia homenagens na instituição e foi considerado o “grande protetor do 

museu” e seu “benemérito”. Nesse período, três aquisições com verbas públicas ganham 

destaque: a Coleção Fonseca Hermes (1941) 32, com 1070 itens, mas que foi dividida com 

outras instituições33; a Coleção Souza Lima, com 525 objetos de imaginária cristã; e o 

Serviço do Barão de Massambará (1943), com 193 itens. Além disso, o MHN também 

encomendou trabalhos de pintura e desenho dos artistas Alfredo Norfini e Hans Nobauer, 

respectivamente 50 e 15 obras. 

Em 16 de junho de 1945, Gustavo Barroso inaugurou no Museu Histórico Nacional, 

a “Sala Getúlio Vargas”, uma das mais expressivas em dimensão e no montante de peças 

expostas – mais de 600 objetos. O objetivo não era apenas homenagear o presidente 

                                                                   
32 O governo federal adquiriu a coleção do Dr. Djalma da Fonseca Hermes, que foi dividida entre os 
principais museus nacionais. Em carta ao diretor do SPHAN, o sobrinho do benemérito expôs a história da 
divisão e transferência da coleção: “Meu tio, Djalma da Fonseca Hermes, começou, no início da década de 
1920, a reunir uma coleção de arte brasileira e conseguiu um acervo realmente notável de quadros, móveis 
e peças históricos. Em 1941, tendo resolvido deixar o grande casarão da Tijuca em que habitava, decidiu 
fazer um leilão de sua coleção, que teve lugar no High Life, em julho daquele ano. 
Antes, porém, de se iniciar a venda, o próprio Presidente Vargas, acompanhado do Dr. Rodrigo de Melo 
Franco de Andrade e doa então Diretores dos Museus Histórico Nacional, Imperial e de Belas Artes, visitou 
a exposição e deu instruções aos funcionários que o acompanhavam no sentido de adquirem todas as peças 
que fossem de interesse do Governo. Foi então feita uma extensa lista e, caso único, tombado todo o catalogo 
do leilão. Sabedor desse desejo, meu Tio resolveu retirar da venda todas as peças escolhidas e as cedeu, em 
bloco, ao Governo. Muitas delas foram destinadas ao Museu Imperial, outras ao Museu Histórico, tendo sido 
enviados ao Palácio Guanabara os quadros de Frans Post (hoje no Museu de Belas Artes) e de Taunay (agora 
no Palácio das Laranjeiras)”. (Carta de João Hermes Pereira de Araújo ao diretor do SPHAN, 31 de agosto de 
1987. (MHN. PROC. 16/1941) 
33 Da Coleção Hermes Fonseca, ficou destinado ao MHN: Passagem de Chaco (pintura a óleo, 1843-1905), de 
Pedro Américo; Tiradentes (crayon, 21X18), de D. Villares; Encouraçado Aquiban (Pintura a óleo, 19X28), 
de J. B. Castagnedo; Henrique Bernardelli - Proclamação da República (pintura a óleo, original), Deodoro 
(esboço 39-30); Revista Naval (pintura a óleo, esboço, 13X23, 1888), de J. B. Castagnedo; Combate de 11 de 
abril de 1826 (gravura), de Gaston Roullet; Combate Naval de Lara – Quilmes, 30 de julho de 1826 (gravura), 
de Gaston Roullet; Combate naval de Monte Santiago – 7 e 8 de abril de 1827 (gravura), de Gaston Roullet; 
Assinatura do Tratado do Uruguai – pelos chanceleres Nilo Peçanha e Baltazar Brum (1918, 15X21, pintura 
a óleo), de Décio Villares; Descobrimento do Brasil, de Aurélio Figueiredo (pintura a óleo, original do 
existente na Escola Nacional de Belas Artes – rep. No livro de Laudelino Freire de – 41-61); O Marquês de 
Olinda em Assunção (Edoardo DeMartino, pintura a óleo, 64X80) – O episódio tratado nesta tela se prende 
ao início da guerra com o Paraguai; D. João VI ouvindo o padre Maurício (pintura a óleo, 24X34), de Henrique 
Bernardelli; Martírio de Tiradentes (pintura a óleo, 42X31), de Aurélio de Figueiredo; Resposta de Tiradentes 
à leitura do ato de comutação da pena de morte aos seus companheiros (pintura a óleo, nove esboços, 48 x 
62), de Leopoldino Faria; Entrada da esquadra francesa na baía do Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1711, 
de Azane Dequevauviller (“Relação dos objetos adquiridos pelo governo do Dr. Djalma da Fonseca Hermes 
para o Museu Histórico Nacional”. MHN. PROC. 16/1941). 
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generoso, mas também reforçar o vínculo de legitimação mútua mantido entre a 

instituição e seu patrono. Com uma significativa ajuda de Getúlio Vargas, até os últimos 

anos da gestão de Gustavo Barroso, esse montante cresceu significativamente para 9.713 

objetos. 

Nessa história total, cada detalhe tem seu lugar, seu valor e sua posição 
como elemento constitutivo da identidade nacional. O valor histórico do 
acervo do MHN que não para de crescer impõe a seu diretor mudança no 
projeto original do órgão, o qual, de museu militar, passa a guardião dos 
objetos pertencentes aos heróis dos grandes feitos da nacionalidade 
(ABREU, 1996b, p. 107). 

1.1.4. Os benfeitores do museu e o esforço de inscrição na história nacional 

A transferência e a compra foram partes importantes do processo de formação de 

acervo do Museu Histórico Nacional. A primeira fundamental até 1928, período em que 

grande parte dos objetos foram enviados para a instituição por força da lei. Como 

podemos observar no gráfico abaixo, embora importante, a compra não chegou a superar 

outras formas de aquisição, mesmo no seu auge em 1937. Convém reforçar que o envio 

de verbas públicas já se pronunciava como um problema dois anos após a fundação do 

museu, como vimos em outro momento. 

 

Gráfico 4. Aquisições do MHN, entre 1925 e 1956. Fonte: MHN. Relatórios anuais de Direção. 34 

  

                                                                   
34 Convém informar que existem algumas lacunas nos relatórios pesquisados, não há definição do montante 
adquirido por compra, doação e transferência entre os anos de 1947 a 1949. Nos relatórios anuais de 1951 
e 1952 não foi possível estabelecer um número preciso de objetos doados à instituição, uma vez que 
algumas doações são arroladas sem especificação de quantidade. 
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Um elemento que apareceu com alguma constância nos anos de 1920 a 1950 foi a 

relevância das doações particulares para a ampliação do acervo institucional. A Coleção 

Guinle e a Coleção Miguel Calmon são os maiores exemplos das grandes aquisições nesse 

período. A primeira foi realizada durante os anos de 1924 e 1944, somando 133 objetos, 

se considerarmos a numismática35 teríamos o total de 3000 peças. Em carta de 1924, 

Gustavo Barroso realça a importância do acervo doado pela Família Guinle: 

Entre todas as ofertas, merece, porém, menção especial a que foi feita pelo 
Exmo. Sr. Dr. Guilherme Guinle. S. Ex. tem sido até agora o mais generoso 
doador deste estabelecimento, enriquecendo sobremodo o patriotismo 
nacional de alto valor intrínseco e estimativo, que o mesmo guarda. Enviou-
nos há tempos peças de grande valia, como a espada, dragonas e capacete, 
de modelo raríssimo, peça talvez única hoje em dia, do Barão de Sabará, 
Capitão da Guarda de Honra de D. Pedro I, artísticos e rica espada 
mandada fazer pelo General Couto de Magalhães, a espada e a banda do 
General Caldwell. Agora remeteu a esta Diretoria a sua preciosa coleção 
de condecorações brasileiras e portuguesas, entre as quais a raríssima 
Ordem de Pedro, em exemplares que ainda não possuíamos, uma 
comenda do Marechal Deodoro da Fonseca e as veneras e gran cruzes do 
General Caldwell. Mandando avaliar o valor total da dádiva pelo Chefe da 
2ª Seção (Numismática, Filatelia e Sigilografia), o mesmo apresentou-me 
seu parecer, calculando-a em 31:420$000. Acresce informar a V. Ex. que o 
Exmo. Sr. Dr. Guilherme Guinle já comunicou pessoalmente a esta 
Diretoria estar catalogando sua grande e maravilhosa coleção de moedas 
brasileiras, na maioria de ouro, contendo as barras de ouro com os 
cunhos coloniais mais raros e de grande peso, afim de fazer doação da 
mesma ao Museu Histórico. Já providenciei no sentido de se preparar sala 
especial e segura para guardar esse régio presente, calculando pelos 
entendidos em mais de mil contos de reis. (PROC 03/24, n. 1 e 2, de 2 de 
setembro de 1924, grifos nossos) 

A instituição criou três salas em homenagem a membros da família Guinle: 

Guilherme Guinle, Otávio Guinle e Arnaldo Guinle. A doação serviu como ferramenta de 

perpetuação da importância do poder da família e adequou-se à orientação do museu de 

salvaguardar a memória da elite do país. 

A “Coleção Miguel Calmon”, uma das maiores do museu até hoje, tornou-se um 

exemplo profícuo da maleabilidade do valor histórico de uma peça e da importância do 

controle exercido por um grupo restrito sobre as definições do que é ou não válido para a 

história nacional. 

                                                                   
35 A coleção de numismática constitui uma seção separada dentro do organograma do museu. 
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Figura 1. Sala Miguel de Calmon, na década de 1940. 

Doada por Alice da Porciúncula Calmon du Pin Almeida, viúva de Miguel Calmon 

(1879-1935)36, à instituição, em 1936, a coleção é composta por 743 objetos, também 

doados com a contrapartida de que esses objetos ficassem reunidos em uma sala com o 

nome do seu benfeitor. A curadoria da Sala Miguel Calmon ficou nas mãos da viúva e de 

seu mordomo e só foi desmontada na gestão de Léo Fonseca e Silva (1967-1970). A 

Coleção Miguel Calmon sublinha a preocupação de Barroso em desenhar uma história 

nacional que perpetuasse a continuidade de uma tradição. O objetivo era criar uma ponte 

entre a herança lusitana e a construção de uma república moderna através da 

“aristocracia carioca”. 

Sangue era categoria fundamental no bojo dessas elites aristocráticas. 
Por meio das arvores genealógicas repetia-se, em séries infindáveis, o 
exercício de reconstruir a longa tradição da “nobreza brasileira”. A 
manutenção do culto a uma elite unida por laços consanguíneos 
constituía uma das mais articuladas expressões de uma tendência 
holística no pensar a nação brasileira. Tendência que atravessou o tempo, 
instalando-se em plena República. (ABREU, 1996, p. 201) 

A antropóloga Regina Abreu (1996) enfatiza que a tradição barrosiana ratificou 

homens e seus vestígios, mas, especialmente, conferiu legitimidade a grupos sociais 

                                                                   
36 “Engenheiro e político, Miguel Calmon Du Pin e Almeida ocupou o cargo de Ministro de Viação e Obras 
Públicas no Governo Afonso Pena entre 1906 e 1909 e Ministro da Agricultura no mandato de Artur 
Bernardes, de 1922 a 1926. A Coleção Miguel Calmon é composta de 900 itens, entre documentos pessoais, 
álbuns de fotografias e documentos cartográficos” (MHN. Galeria de imagens. Disponível em: 
<http://www.museuhistoriconacional.com.br/images/galeria22/mh-g22a020.htm>. Acesso em: 24 de 
março de 2016). 

http://www.museuhistoriconacional.com.br/images/galeria22/mh-g22a020.htm
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chancelados por sua antiguidade e fidalguia. Pode-se afirmar que, partir desse momento, 

operou-se uma reformulação no conceito de museu empregado na organização das 

exposições, de um repositório de objetos de devoção passou-se a uma galeria de grandes 

homens.  

Embora o Museu Histórico Nacional tenha sido criado com clara inspiração nos 

museus militares europeus, é possível perceber que que o “herói guerreiro” deu lugar aos 

“grandes homens” dotados de valores morais e comprometidos com o bem público, 

preocupados em prestar serviços à humanidade e à posteridade (OLIVEIRA, 2011). Essa 

preocupação alinhava-se ao projeto de uma escrita da história apresentada por Januário 

da Cunha Barbosa37, em 1839, na qual salientava que a missão do recém criado Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro seria construir uma identidade nacional por meio do 

levantamento e análise dos aspectos físicos e morais da nação, na qual salvar os “varões 

distintos” da ação do esquecimento era tarefa primordial. 

A nossa história abunda de modelos de virtudes; mas um grande número 
de feitos gloriosos morrem ou dormem na obscuridade, sem proveito das 
gerações subsequentes. O Brasil, senhores, posto que em circunstâncias 
não semelhantes às da França, pode contudo apresentar pela história, ao 
estudo e emulação de seus filhos, uma longa série de varões distintos por 
seu saber e brilhantes qualidades. Só tem faltado que os apresentasse em 
bem ordenada galeria, colocando-os segundo os tempos e os lugares, para 
que sejam melhor percebidos pelos que anhelam seguir os seus passos 
nos caminhos da honra e da glória nacional (BARBOSA, 1939, p. 15-6).  

Nesse projeto do IHGB, a criação de uma galeria de grandes homens resgatados da 

ação do tempo pelos seus feitos na história nacional foi expressa no volume de biografias 

publicadas na revista da instituição. A historiadora Maria da Glória de Oliveira se 

debruçou sobre esse material e sublinhou “[...] a noção-chave implícita na formação do 

panteão brasileiro será a do grande homem das Luzes, louvado por personificar a 

excelência do homem letrado, benfeitor da humanidade e sobretudo dotado de virtudes 

exemplares como servidor do Estado” (OLIVEIRA, 2011, p. 21). 

A construção desse panteão, base do projeto historiográfico do IHGB desde sua 

fundação, começou a enfraquecer a partir de 1880. Entretanto, essa forma de se relacionar 

com o tempo empreendida pelo IHGB, no século XIX, foi retomada por Gustavo Barroso 

não apenas na construção do MHN, mas também na invenção de sua própria genealogia, 

                                                                   
37 Membro fundador do Instituto Histórico, Januário da Cunha Barbosa criou e dirigiu a RIHGB e incentivou 
o intercâmbio deste com os centros de pesquisa europeus. Em 1839, um ano após a criação do Instituto 
Histórico, foi publicado o primeiro número da revista, na qual constava o primeiro regimento da casa – 
“Discurso no ato de estatuir-se o IHGB”, escrito por Barbosa. 
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atrelando-a à narrativa dos grandes homens que são exemplares por seus préstimos à 

nação e por sua projeção “no cenário nacional de letras, na política e nas armas. Na obra 

“Coração de Menino” (1939), o autor erigiu sua história familiar a partir dos mesmos 

parâmetros que garantiam aos objetos de Miguel Calmon um lugar no museu, atrelando 

tradição à genealogia, em função de sua antiguidade, prestígio e fidalguia. Entrelaçou sua 

história familiar ao próprio povoamento de Ceará e de Pernambuco. Nesse jogo, Barroso 

legitimava seu lugar de fala com a autoridade desta mesma tradição que ele ergueu.   

[...] meu bisavô, o velho João da Cunha Pereira, capitão-mór dos índios da 
Paupina, depois Mecejana (...) era pernambucano, nascido em Goiânia, 
mas da grande e antiga família dos Cunha, povoadora do Vale do Jaguaribe. 
Minha bisavó descendia dos Lages, que também haviam sido povoadores 
iniciais do Ceará Grande, como então se dizia para diferenciar do Ceará 
Mirim ou Ceará Pequeno, região do Rio Grande do Norte. Meu avô paterno 
era o capitão José Maximiniano Barroso, considerado, no começo do 
século, como sendo o homem de mais prestígio e fidalguia do Aracati. Os 
nomes de Fidelis e Liberato Barroso projetavam-se no cenário nacional de 
letras, na política e nas armas. (BARROSO apud ABREU, 1996b, p.169) 

Portanto, sangue, prestígio e ancestralidade marcavam não só a importância da 

Coleção Miguel Calmon para o Museu Histórico Nacional, mas também a autoridade de 

seu diretor. Tanto ele quanto Calmon eram partes importantes da história da nação que 

tinha sua continuidade no presente, com a República38. 

Além dessas duas grandes coleções – Guinle e Calmon –, outras doações foram 

representativas para o acervo da instituição: o espólio José Wanderley de Araújo Pinho, 

com 118 objetos; a doação de José Ferreira, com 11 objetos; e de José Mariano de Campos 

com 6 peças (MHN. PROC 14/1945; Relatório 1943-1944; PROC 09/1940). Também 

houve um afluxo importante de pequenas doações, registrou-se, entre 1924 e a década de 

1950, o total de 721 doadores individuais que contribuíram com 1821 objetos ao acervo 

                                                                   
38 Continuidade e não ruptura, já que Barroso não comungava da ideia de que a instauração do sistema 
republicano teria consolidado o processo de emancipação do Estado Brasileiro, mas o via como um 
retrocesso. Segundo ele, a República não é capaz de construir uma identificação entre ela e seus cidadãos: 
“O resultado [da instauração da República] foi o abandono em geral do que é nosso, eminentemente nosso, 
somente nosso, em todas as manifestações da atividade e do pensamento. Esquecemos a tradição histórica 
e a tradição popular, passamos a viver alheios ao nosso meio. Os nossos grandes poetas e os nossos grandes 
escritores preferiram cantar a Grécia, a Índia e a França. Bastava uma cousa ser brasileira, produto 
intelectual ou industrial, para não prestar. Todos lhe torciam a cara. E assim vivemos até que Euclides da 
Cunha nos chicoteou a face com Os sertões, obrigando-nos a mudar de rumo e a refazer, agora pelo espírito 
somente, o caminho das bandeiras, descobrindo o ouro da nossa história e do nosso folclore. E, nesse 
redescobrimento do Brasil, os temas de heroísmo, de grandeza, de alto sentimento patriótico geralmente só 
se vão buscar no Brasil monárquico, como se nele a Pátria se houvesse definitivamente estratificado em 
seus princípios e, depois dele, sucedesse um período que não sentimos mais nosso, que escapa ao nosso 
próprio sentimento brasileiro” (BARROSO, 1938, p. 124). 
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do museu, uma média de 2,5 peças doadas por indivíduo. E, embora não haja 

documentação que confirme o montante, a estimativa colocou o Presidente Getúlio Vargas 

como o maior benfeitor da instituição, assunto tratado mais à frente. 

Da mesma maneira que as grandes doações, essas iniciativas expressam o intuito 

de perpetuação do poder, bom gosto e erudição do benfeitor e/ou de seus antepassados. 

Esse ato que detém uma dimensão de sacrifício expressa a generosidade de se dispor de 

itens de valor artístico e/ou histórico pelo bem do espírito público, exemplo exaltado pela 

imprensa e encorajado para outros membros da elite. No Diário de Notícias, de agosto de 

1955, lê-se: 

Na sala ‘Frei Henrique de Coimbra’, além de móveis, oratórios, pinturas 
coloniais, está a bela série de imagens doada por José Mariano Filho, 
colecionador que se interessava pelos museus e tinha espírito público, 
coisa cada vez mais rara, entre nós. O exemplo de José Mariano deveria ser 
seguido por dezenas de milionários brasileiros, que se esquecem de 
contribuir para a cultura brasileira e para o desenvolvimento de 
instituições museográficas39. 

De qualquer forma, as interseções entre público e privado dão a medida de quais 

atores controlavam o que era definido como história nacional, portanto, quais objetos 

deveriam ser qualificados como “históricos”. Tal definição era marcada por critérios de 

relevância nacional e antiguidade, nessa ordem. Assim, objetos que melhor evocassem o 

passado oficial, branco, de ascendência europeia e militar ganhavam destaque na 

curadoria das exposições, pois se adequavam ao projeto de construção de uma identidade 

nacional capitaneada por Gustavo Barroso. Expressões como “valor histórico”, “relíquias”, 

“culto ao passado”, “heróis da pátria”, entre outras, definiam a concepção de museu que 

balizava aquela instituição. 

Embora não formalizada, observa-se nesse período uma política de aquisição 

orientada para a reunião de documentos dos grandes momentos da história nacional e 

seus heróis. Objetos ligados à vida cotidiana e ao mundo do trabalho, inclusive à 

escravidão, não são incorporados às exposições, a menos que sejam testemunhos da 

importância e do poder de membros importantes da elite do país, como armamentos, 

canetas e etc., embora alguns objetos vinculados à escravidão tenham sido doados e 

comprados nas primeiras décadas (MHN. PROC 14/1945; MHN. Relatório 1943-1944; 

                                                                   
39 No ano de 1922, foram comprados freios, utilizados para impedir que escravos escondessem, na boca, 
ouro ou pedras preciosas. Em 1930 e 1932, respectivamente, são doados uma corrente usada para a 
condução de escravos pela Sra. Anna Amélia Carneiro de Mendonça e um “ferro de pé” para o castigo escravo 
(MHN. PROC 06/22, n. 3 e 4; PROC 14/33; PROC 12/30, n.1) 
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PROC 09/1940). O relatório que justifica a compra de freios para escravos era pautado na 

sua importância como testemunho da presença portuguesa na colônia e no 

desenvolvimento da mineração através de ferramentas de controle dos escravos 

mineiros, como pode ser visto abaixo:  

Nós abaixo assinados, declaramos que o presente freio, foi encontrado 
nas margens do Rio Grande, próximo a esta localidade. Há quem acredite 
serem esses freios usados em 1680, época em que passaram por esta 
localidade os portugueses e eram adotados aos escravos a fim de não 
poderem eles esconder na boca ouro ou pedras preciosas, quando em 
serviço de seus senhores nas minas deste Estado. (Bom Jardim, E. de Minas, 
15 de novembro de 1922. Honório Teixeira. Luiz Sebastião de Souza. 
PROC. 06/22. n. 3, grifos nossos) 

1.1.5. Patrimônio e Museologia: duas aéreas em construção no MHN 

Entre 1934 e 1937, funcionou a Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN)40, 

departamento do Museu Histórico Nacional. Ao lado do “Curso de Museus, essa entidade 

fez parte de uma política de institucionalização das atividades culturais, de definição da 

identidade nacional e de catalisação para o Estado da intelectualidade nacional, 

engendrada durante o governo de Getúlio Vargas. Entre as funções da Inspetoria de 

Monumentos Nacionais, estava a de controlar o comércio de objetos de arte e 

antiguidades, assim como inspecionar e preservar edificações de “valor histórico” e 

“artístico”. Enfim, Gustavo Barroso poderia ampliar sua luta contra a iminência da perda 

da tradição, para o qual tanto alertou nos artigos de 1911 e 1912, aqui mencionados. 

A prática colecionista de Barroso na formação e exposição do acervo do Museu 

Histórico Nacional servia como base de seu trabalho na Inspetoria. Ele selecionava, no 

tecido urbano de Ouro Preto, as edificações a serem restauradas – chafarizes, pontes e 

igrejas. As partes (edificações) em detrimento do todo (paisagem), como se aqueles 

fragmentos do tempo pudessem evocar o passado. 

[...] Barroso não estava transformando Ouro Preto em um museu, 
isolando os monumentos para que fossem visitados e visualizados 
apenas, como em uma exposição no MHN. O que estava em jogo era a 
possibilidade de utilização dos artefatos urbanos, como no tempo em que 
eles foram criados. Ouro Preto se apresentava para Barroso como um 
lugar onde seria possível reviver o passado efetivamente como ele teria 
sido. Devolver água aos chafarizes por meio da reconstituição total da 
rede original de encanamentos; restituir às pontes as conversadeiras 
para as pessoas se sentarem e conversarem, exatamente como faziam no 

                                                                   
40 O IMN foi criado por meio de decreto, em 1934, e, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, três anos depois, ele foi extinto (BRASIL, 1934; 1937). 
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século XVIII, destruindo tudo quanto fosse moderno inserido 
posteriormente na paisagem urbana foi a forma que Barroso encontrou 
de ressuscitar o passado (MAGALHÃES, 2004, p.147). 

A proposta de Barroso e o modelo implementado pelo Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) representavam um esforço comum na direção de 

definir e salvaguardar o patrimônio nacional, contudo, segundo Myrian Sepúlveda dos 

Santos (2004, p. 56-7): 

A nova política de preservação do patrimônio [executada pelo SPHAN] 
continuou a priorizar os vínculos com fatos e personagens históricos que 
representassem a nação, como defendia Barroso, mas desenvolveu uma 
concepção distinta do que seria relevante para a nação: novos eventos 
históricos e heróis foram priorizados e passou-se a dar ênfase ao rigor da 
pesquisa no tratamento histórico e cultural da nação. 

Na Inspetoria de Monumentos Nacionais, Gustavo Barroso empreendeu sua tarefa 

de salvaguardar os vestígios do passado, complementando seu projeto de escrita da 

história em desenvolvimento desde a criação do Museu Histórico Nacional, em 1922. 

1.1.6. Definindo os parâmetros da museologia no Brasil: o Curso de Museus 

Os parâmetros para a atividade dos conservadores devem ser pensados no 

contexto de um esforço para criar homogeneidade na formação e atuação dos 

profissionais de museus públicos.  

O decreto de fundação do Museu Histórico Nacional – Decreto Lei 15.596 de 1922, 

estabelecia no item VI, a criação de um Curso Técnico comum ao MHN, à Biblioteca 

Nacional e ao Arquivo Nacional. O objetivo de Gustavo Barroso era habilitar os 

funcionários ao trabalho com o acervo das instituições de cultura. O curso não só seria 

voltado para a formação dos funcionários das instituições envolvidas, como também suas 

disciplinas41 seriam por eles ministradas. 

Art. 56. O ensino das matérias será dividido entre os estabelecimentos a 
que é comum o Curso Técnico, cabendo ao Museu Histórico Nacional o de 
arqueologia e história da arte e de numismática e sigilografia, à Biblioteca 
Nacional o de história literária, de bibliografia, de paleografia e epigrafia 

                                                                   
41 De acordo com Daniel Dalla Zen (2013, p. 79), “Barroso acrescenta ao Curso Técnico, as disciplinas de 
Epigrafia, Sigilografia, Cartografia e Arqueologia, esta referente ao Brasil e não ao período medieval. As 
matérias incluídas faziam parte do currículo da École Nationaledes Chartes, escola que foi base para todos 
os cursos de formação em patrimônio que trabalhavam com coleções nesse período, sua influência não se 
restringia somente aos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia, mas também aos cursos de Arqueologia, 
História da Arte e Museologia, inclusive os da École du Louvre. Gustavo Barroso ainda inclui a matéria de 
História Política e Administrativa do Brasil”. 
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e de iconografia, e cartografia e ao Arquivo Nacional o de história política 
e administrativa do Brasil e de cronologia e diplomática. 

Embora só tivesse graduado uma turma42, é importante ressaltar que essa 

iniciativa antecedeu até mesmo o curso de museologia da École du Louvre, de 1927, que 

se tornou a experiência pioneira na França de qualificação e formação de conservadores 

para museus. 

Somente em 1932, o projeto de formação de conservadores é retomado, com a 

criação do Curso de Museus (BRASIL, 1932), que também funcionava nas dependências 

da instituição. O empreendimento foi executado na gestão de Rodolfo Garcia, mas com 

aval e orientação de Gustavo Barroso, que se encontrava afastado da direção, entre 1930 

e 1932. O Curso de Museus retomou o objetivo do extinto curso técnico de 192243: 

capacitar profissionais que ocupavam cargos no MHN e em outras instituições públicas44. 

Nas palavras do próprio Gustavo Barroso (1949, p. 03), 

A direção do Museu Histórico Nacional, obedecendo a essa finalidade, 
conseguiu organizar um estabelecimento padrão no gênero do qual tem 
se irradiado uma grande influência: ora direta, ora indireta, incentivadora 
da instituição de outros museus. 
[…] No mesmo museu, se fundou em 1932 o curso de Museus, destinado 
a ser fonte de ensinamentos e cultura, de devoção a história da pátria e 
seminário de aperfeiçoamento de funcionários técnicos... 
[…] Preparam-se neles, como alunos e outros, quase todos os atuais 
conservadores de museus com que conta a administração pública.  

A concepção de museologia de Barroso, difundida no Curso de Museus, podia ser 

definida como “um feixe de práticas exercidas no museu desde sua direção e organização 

                                                                   
42 Para Ivan Coelho de Sá (2013, p. 49), além dos poucos interessados em realizar o curso, a ausência de 
uma gratificação correspondente ao aumento de função dos funcionários/docentes e as querelas em torno 
da cessão de acervo para o recém criado Museu Histórico Nacional, o fim da experiência também se deveu 
a conflitos por áreas de influência entre as instituições envolvidas: “Divergências de natureza política entre 
o diretor da Biblioteca Nacional, Peregrino da Silva, e o diretor do Arquivo Nacional, Alcides Bezerra, em 
relação ao prestígio político adquirido, nesta época, por Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico 
Nacional e idealizador do curso neste formato de parceria com os técnicos-professores das três instituições. 
Tanto a Biblioteca Nacional quanto o Arquivo Nacional, instituições antigas, podem ter se ressentido de 
certa perda de espaço para o recém-criado MHN”. 
43 Sobre a diferença entre o Curso Técnico (1922) e o Curso de Museus (1932): “(...) a mais significativa 
alteração do Curso de Museus de 1932, em relação ao Curso Técnico de 1922, refere-se à inserção da 
disciplina técnica de museus, específica para o tratamento de coleções museológicas e que inaugurou, como 
disciplina regular e autônoma a formação em museologia no Brasil: ‘1º ano - História política e 
administrativa do Brasil (período colonial). Numismática (parte geral). História da arte (especialmente do 
Brasil). Arqueologia aplicada no Brasil. 2º ano – História política e administrativa do Brasil (até a 
atualidade). Numismática (brasileira) e Sigilografia, Epigrafia, Cronologia. Técnica de Museus’” (SÁ, 2013, 
p. 49). 
44 O MHN só não possuía habilitação para formar profissionais para trabalhar em museus de ciência. Após 
uma reestruturação curricular, em 1970, a casa conseguiu autorização para fazê-lo. 
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até as práticas de catalogação e restauração” (NASCIMENTO & SÁ, 2015, p. 493). Segundo 

Fátima Regina do Nascimento (2015), essa concepção confundia ciência com técnica, 

concebendo o museólogo como um técnico ou um “entendido” em museus. Na primeira 

turma, formada em 1933, já era possível perceber o alcance da aplicação dessa concepção 

de museologia nas instituições públicas. 

Eis os primeiros “museólogos” do Brasil, então chamados de 
conservadores: Adolpho Dumans, funcionários do Museu histórico desde 
a sua criação e autor do primeiro texto sobre o Curso de Museus; Alfredo 
Solano de Barros, um dos implantadores da Seção de Numismática do 
Museu Histórico Nacional; Guy José Paulo de Hollanda, destacado 
educador, autor de um livro pioneiro Recursos Educativos dos Museus 
Brasileiros (1958); Luiz Marques Poliano, também funcionário do Museu 
Histórico e especialista em Heráldica; Maria José Motta e Albuquerque; 
Maria Luíza; Paulo Olinto de Oliveira; alguns dos primeiros 
conservadores do Museu Imperial; e Raphael Martins Ferreira (SÁ, 2007, 
p. 23). 

Até a reformulação do curso em 1970, o enfoque do ensino museológico recaiu 

sobre a análise dos objetos e sua classificação, portanto, cronologia, estilo, periodização e 

conservação eram temas centrais para a formação e posterior atuação desses 

“conservadores”. 

Os estudos concentravam-se nos acervos, ou seja, na identificação dos 
objetos, sobretudo para decifrar textos, inscrições ou estabelecer 
datações, procedências e autorias que ampliavam o conhecimento sobre 
as origens das antigas civilizações, para usar um termo mais coerente 
com o século XIX. (Idem, 2013, p. 31-35) 

O conservador ideal deveria possuir bom gosto e erudição, distinção próxima de 

uma fidalguia artística. A organização dos espaços, a valoração estética e a disposição das 

peças por ele definidas não seria passível de questionamento.  

O manual “Introdução à técnica de Museus” (1946) condensou as propostas da 

obra “Muséographie: architecture et amenagement des musees d’art” (1935) – resultado 

da Conferência Internacional de Museus em Madri – ao conteúdo das aulas do diretor. A 

obra está dividida em cinco tópicos: organização, arrumação, catalogação, restauração e 

classificação. Os seus dois volumes foram largamente utilizados como manual das práticas 

em museus até a década de 1970.  

Grande parte dos profissionais graduados no Curso de Museus foi responsável por 

verdadeiramente desbravar os acervos de suas instituições, incluindo o próprio Museu 
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Histórico Nacional, procedendo à tarefa de conhecer o acervo, coletar informações sobre 

as peças e catalogá-las.  

O curso criou um monopólio sobre o ensino das práticas museológicas, assim como 

demarcou lugar no cenário internacional nas discussões sobre patrimônio mundial e 

educação em museus. Mário Barata (1921-2007), conservador do Museu Nacional de 

Belas Artes (MNBA), além de ex-aluno e professor do Curso de Museus, foi representante 

do Brasil na primeira reunião do Conselho Internacional de Museus (ICOM)45, em 1946.  

Contudo a representação do país no cenário das discussões sobre o espaço 

museológico no plano internacional não produziu afastamento sobre um modelo 

tradicional de museus, encampado por Gustavo Barroso. O cenário só seria alterado em 

1958, quando foi realizado o “Seminário Internacional de Museus Regionais”, da UNESCO, 

na cidade do Rio de Janeiro, sob organização do diretor do ICOM, George Henri Rivière 

(1897-1985). O tema do encontro era o papel educativo dos museus, em especial, o lugar 

das exposições como mediadoras entre as instituições e a sociedade. Segundo Scheiner 

(1993, p.19), “datam dessa época a produção de diversos trabalhos de museólogos 

brasileiros em defesa da modernização dos museus no país e, ainda, as primeiras 

tentativas de trabalhar teoricamente a museologia”. Barroso, que trabalhou e lecionou até 

sua morte, em 1959, não acompanhou as mudanças que se dariam nas décadas seguintes 

com a fundação de novos cursos de museologia46, o distanciamento de um ensino 

fundamentalmente técnico e as propostas da Nova Museologia, que retiraram o foco do 

objeto para a função do museu e sua relação com a sociedade. 

 

1.2. Um museu em eclipse: a cristalização do acervo e das práticas museológicas 
(1956-1985) 

A vinculação do Curso de Museus ao Museu Histórico Nacional e, portanto, das 

diretrizes de Gustavo Barroso retardou a entrada de debates teóricos importantes 

                                                                   
45 “Criado em 1946, o ICOM é uma Organização não-governamental que mantém relações formais com a 
UNESCO. Executa parte de seu programa para museus, tendo status consultivo no Conselho Econômico e 
Social da ONU. É uma associação profissional sem fins lucrativos financiada predominantemente pela 
contribuição de seus membros, por atividades que desenvolve e pelo patrocínio de organizações públicas e 
privadas” (ICOM. Apresentação. Disponível em: <http://www.icom.org.br/?page_id=4>.  Acesso em: 25 de 
mar. 2016). 
46 Cursos de museologia criados na década de 1970: Museologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Curso de Arqueologia e Museologia nas Faculdades Integradas Estácio de Sá (UNESA) e a Pós-graduação 
lato-sensu no Instituto de Museologia na Universidade de São Paulo (USP). 

http://www.icom.org.br/?page_id=4
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travados no cenário internacional e incitou uma reflexão sobre a política de aquisição da 

instituição, perpetuando dentro dos seus muros uma narrativa historiográfica do início 

do século. E, mesmo em tempo de grave crise financeira enfrentada após 1945, o Museu 

Histórico Nacional manteve-se como uma referência central e catalisadora, “esforçando-

se por fornecer uma ‘história síntese da nacionalidade’, conforme encontra-se explicitado 

em seus folhetos de divulgação” (ABREU, 1996b, p. 61). 

A morte de Gustavo Barroso, em 1959, somada à transferência da capital federal 

agravou a situação do MHN, que quase fechou as portas. Sendo assim, as principais ações 

do diretor Josué Montello (1959-1967) voltaram-se para projetos externos ao museu. Das 

iniciativas subsequentes, no campo museológico, que dialogaram com o legado deixado 

por Gustavo Barroso encontram-se: a proposta de criação do Museu da República47 com a 

transferência de parte do acervo do MHN e os desdobramentos da Campanha de Defesa 

do Folclore Brasileiro. 

Outra iniciativa importante foi o estabelecimento de um convênio entre o MHN e a 

Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro48. Com a instauração do regime militar, Edson 

Carneiro foi retirado da coordenação da campanha e substituído por Renato Almeida, que 

deu novo fôlego ao projeto49. A parceria entre Josué Montello e Renato Almeida interessa, 

uma vez que completava um dos desejos de Gustavo Barroso, que era o de criar um Museu 

                                                                   
47 O suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, selou o destino do Palácio do Catete. A transferência da capital 
federal do Rio de Janeiro para Brasília, em 21 de abril de 1960, só completou sua transformação em edifício 
monumento. A imagem do Palácio do Catete está amalgamada à figura de Getúlio Vargas por três motivos: 
o maior período de residência de um presidente (1930-1945; 1951-1954); o único a retornar ao Palácio 
após novas eleições; e, o choque e a comoção que as circunstâncias trágicas de sua morte provocaram na 
população brasileira. Ainda hoje, o carro chefe da exposição é o “Quarto de Getúlio”, local onde Vargas 
cometeu o suicídio. Em novembro de 1960, foi inaugurado o Museu da República, com base no Decreto nº 
47.883 de 08 de março do mesmo, subordinado ao Museu Histórico Nacional. José Montello foi um grande 
entusiasta e impulsionador da transformação do edifício em um repositório da memória republicana, 
compactuando da mesma compreensão de Gustavo Barroso sobre a função do museu de “custodiar e 
conservar as relíquias do nosso passado e deles fazer o ensinamento das gerações presentes e futuras” 
(CPDOC/FGV. Arquivo Gustavo Capanema; O Museu Histórico de 1930-1938. apud WILLIAMS, 1997, p. 
149). 
48 “Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Unesco liderou um movimento que procurou implantar 
mecanismos para documentar e preservar tradições que, avaliavam, estariam em vias de desaparecimento. 
No Brasil, atendendo a essa diretriz, em 1947 foi criada a Comissão Nacional de Folclore, vinculada à Unesco. 
Desse processo resultou, em 1958, a instalação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, primeiro 
órgão permanente dedicado a esse campo, vinculado ao então Ministério da Educação e Cultura. Em 1976 a 
Campanha foi incorporada à Funarte como Instituto Nacional do Folclore. Já com a denominação atual – 
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular –, a instituição passa, no fim de 2003, a integrar a estrutura 
do Iphan” (CNFCP. O Centro. Disponível em: <http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=1>. Acesso 
em: 11 mai. 2016). 
49 Edson Carneiro foi indicado ao cargo por João Goulart, em 1961. Em função das grandes pressões 
enfrentadas pelo presidente e seu isolamento no Legislativo, pouco pode ser feito pela Campanha, naquele 
cenário. 

http://www.comissaonacionaldefolclore.org.br/
http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=1
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Ergológico Brasileiro, dedicado “a parte da vida popular que envolve valores úteis ou artes 

de utilidade: cozinha, ofícios manuais, profissões rústicas, etc.” (BARROSO, 1942). Entre 

1965 e 1969, várias vitórias foram conseguidas, entre elas a promulgação do dia nacional 

do folclore através do Decreto nº 56.747 de 1965; a fundação de centros de cultura; e, a 

criação do Museu do Folclore, em 1968. 

Na concepção de Barroso, a cultura nacional era composta pela cultura de elite e a 

cultura do povo. Sua compreensão de cultura estava marcada por uma dicotomia entre 

cultura popular (folclore/primitivismo) e cultura erudita (história/civilização). Por vezes, 

Barroso parecia quase atribuir ao povo uma postura estéril, que necessitava da cultura 

erudita para guiá-lo. Outras, a cultura popular tornou-se o repositório da identidade 

nacional, do que há de mais genuíno da nação. Segundo Regina Abreu (Idem, p.61): 

[...] Os museus brasileiros dessa fase procuraram conciliar uma visão 
iluminista e uma visão romântica, imbuindo-se da tarefa de educar o povo 
para elevar a cultura nacional, ao mesmo tempo em que se tomaram para 
si a tarefa de representar a singularidade de uma cultura nacional. É 
possível também afirmar que esses museus foram construídos de forma 
estratégica visando à integração do Brasil no concerto das nações do 
mundo civilizado. 

Como já foi analisado, o MHN ocupou-se de cultuar e irradiar a história oficial 

brasileira, marcada pelo protagonismo da elite. Restava, então, um projeto a ser concluído 

pelos seus sucessores, que complementaria o esforço do Museu Histórico: a construção 

de um museu dedicado à cultura popular. E esse projeto foi concluído por Josué Montello. 

No que tange as políticas de acervo, nas décadas que se seguiram ao falecimento 

do fundador da instituição, as grandes aquisições se tornaram uma lembrança distante. 

Os últimos registros da participação da instituição em leilões são de meados da década de 

1950, como compras com um negociante especializado Franz Hermann Hipp e Manoel 

Ribeiro de Almeida, somando uma aquisição de 23 objetos isolados (MHN. PROC 4/56; 

4/57).  

As doações individuais também diminuíram consideravelmente, muito em função 

do aumento da atribuição de valor de mercado a objetos considerados antiguidades, 

tornando-os investimentos rentáveis e, por conseguinte, afastando-os do museu, uma vez 

que já não são doados e a instituição não possui verba para comprá-los (BITTENCOURT, 

1995). Entre 1975 e 1985, pode ser registrado o nível mais baixo de aquisições por 

compra e doação, desde sua fundação. Em dez anos, foram adquiridos 204 objetos e 144 

documentos.  
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Além das questões relacionadas às mudanças na relação dos potenciais doadores 

com o mercado de arte, a ex-diretora do MHN Solange Godoy (2014, p. 165), em 

entrevista, apontou que a flutuação das doações estaria diretamente relacionada à 

“credibilidade da instituição” e à “disponibilidade do diretor em trabalhar nesse sentido”. 

Contudo, ela frisa que a credibilidade se sobrepõe ao esforço do gestor, uma vez que a 

primeira geraria uma visibilidade positiva, que influenciaria diretamente no fluxo de 

doações. Certamente, entre os anos de 1956 e 1985, o Museu Histórico Nacional entrou 

em um período de pouca credibilidade, usando as palavras de Godoy. A instituição entrou 

em ostracismo, acumulando transtornos que iam de roubos a problemas nas instalações 

elétricas.  

Nesse cenário, o MHN deu um passo tímido em direção a uma ampliação do 

conceito de objeto histórico ao conseguir a doação de objetos pertencentes à Sofia Jobim 

Magno de Carvalho50, especialista em indumentária, em 1968. A coleção homônima é 

composta por livros, croquis, fotografias, acessórios, roupas, entre outros - como o traje 

de seda bordada a fios de ouro, que pertenceu a um imperador chinês da dinastia Qing. A 

                                                                   
50 “No Brasil, o ensino do vestuário e da moda numa escola de artes teve como figura precursora Maria Sofia 
Jobim Magno de Carvalho (1904-1968). (...) A contratação de Sofia [para a ENBA], em 1949, para ministrar 
a especialização de indumentária, fundamentava-se em sua notória experiência como professora de corte e 
costura, usos e costumes e sua habilidade como ilustradora. Professora secundária formada pela Escola 
Normal de Itapetininga em São Paulo, Sofia Jobim fundou, em 1932, o Lyceu Império, uma escola feminina 
de corte e costura situada na rua Ramalho Ortigão nº 9, no centro da cidade. O liceu funcionou por 22 anos 
e Sofia foi sua diretora durante todo esse período. Como estratégia de publicidade do Liceu Império, 
assinava, nos anos 1930, como Mme. Carvalho a coluna ‘Elegancias’ no Diário Carioca. Nessa época, era 
comum entre as mestras costureiras e modistas o uso do pronome de tratamento em francês associado ao 
sobrenome, como uma forma de legitimar sua competência num domínio tradicionalmente ligado à moda e 
à cultura francesas. Nos anos 1940, já dominando técnicas de desenho e colorido, passou a assinar as 
ilustrações que fazia com o nome artístico Sophia (com ph). Ao mesmo tempo, sua experiência profissional 
se ampliou, passando a lecionar no Seminário de Arte Dramática do Teatro do Estudante do Brasil (TEB); 
(...) lecionou também “Usos e Costumes” no Conservatório Nacional de Teatro do Ministério da Educação. A 
partir do final da II Guerra, Sofia tornou-se colunista de moda das publicações Revista da Semana e 
Ilustração Brasileira. Seus conhecimentos de modelagem e vestuário histórico habilitaram-na a realizar 
diversas ilustrações para figurinos de teatro, performance e cinema, numa época em que o termo figurinista 
ainda não era empregado. Desenhou para a atriz Bibi Ferreira em 1946, os figurinos da peça “Senhora”, 
adaptada do romance de José de Alencar por Hélio Ribeiro da Silva, que estreou, três anos depois, com 
enorme sucesso. (...) Mas o maior sucesso foi, sem dúvida, a criação de figurinos para “Sinhá-Moça”, filme 
produzido pelos Estúdios Vera Cruz em 1953, com direção de Tom Payne e protagonizado por Anselmo 
Duarte e Eliane Lage. O filme foi premiado em Veneza com o Leão de Bronze, em 1954, e seu figurino recebeu 
menção honrosa. Sofia aprendeu sobre história do vestuário e da moda, modelagem histórica, técnicas de 
desenho e colorido e design de figurino e de moda, em visitas de estudos e cursos de curta duração 
realizados entre os anos de 1930 e 1950, na Europa, no Oriente Médio, Extremo Oriente e nas três Américas. 
Muitas dessas viagens, em temporadas de alguns meses ou mesmo alguns anos, foram feitas quando 
acompanhou o marido, o engenheiro Waldemar Magno de Carvalho, que estava a serviço da Central do 
Brasil. Outras viagens ela realizou como representante brasileira do Clube Soroptimista do Rio de Janeiro, 
uma associação feminina de origem norte-americana e cunho feminista, de que era membro e uma das 
fundadoras” (VOLPI, 2016, p. 304-6). 
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coleção foi conseguida, segundo Solange Godoy (2014, p. 165), graças ao empenho do 

diretor Léo Fonseca e Silva (1967-1970)51, que havia sido colega de turma de Sofia Jobim 

Carvalho. Objetos que antes eram rejeitados por se caracterizarem como do domínio da 

ergologia e não da história passaram a entrar no museu. 

Figura 2, 3 e 4. “Saskia” / nº 111.974; “A Dama de Nuremberg” / nº 111.952; “Queen Mary” / nº 111.969. Guache, lápis 
sobre papel. FONTE: MHN: Arquivo Histórico. Coleção Sofia Jobim. 

Contudo, esse pequeno passo no caminho de uma renovação nas políticas de 

aquisição não freou a crise enfrentada pela instituição, agravada pela falta de recursos. 

Apenas em meados da década de 1980, a situação daria sinais de que poderia ser revertida 

com sua incorporação no Programa Nacional de Museus.  

 

1.3. A Revitalização Institucional (1985-1990) 

A atmosfera de redemocratização trouxe para os anos 1980 o desejo premente de 

revitalização. No âmbito dos museus, o debate sobre o seu papel social e político iniciado 

na Mesa Redonda de Santiago, em 1972, torna-se questão de ordem. Era imperativo que 

as instituições museológicas assumissem sua função de agentes de desenvolvimento e de 

mudança social, sendo assim tais demandas perpassavam pela transformação dos 

circuitos expositivos, das políticas de aquisição e pelo aperfeiçoamento da formação do 

quadro de funcionários. Criado em 1982, o Programa Nacional de Museus alinhou as 

                                                                   
51 Oficial da Marinha com formação em museologia, que, indicado à direção do MHN pelo presidente da 
República - o general Arthur da Costa e Silva. 
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políticas públicas da cultura a essa nova concepção de museu, cultura e memória já em 

andamento na Fundação Pró-Memória, desde 1979, sob a égide de Aloísio Magalhães.  

Como apresentou Raquel Pret Coelho (2010), em sua dissertação de mestrado, a 

aspiração represada dos novos funcionários recém-saídos da academia por alterações na 

concepção de museu e na forma de gestão do Museu Histórico Nacional acarretou em uma 

tensão com os antigos servidores, desejosos de conservar o modelo tradicional, vigente 

desde sua fundação. Em 1984, o então diretor do MHN - Gerardo Britto Raposo Câmara 

solicitou suporte financeiro ao Programa Nacional de Museus para sanar problemas de 

infraestrutura urgentes que se acumularam por anos de ausência de aporte financeiro do 

Estado. Diretor da casa por treze anos, apesar de gozar de influência no cenário cultural52, 

sua gestão era bastante criticada. Após intensa pressão para ser afastado, Câmara foi 

substituído por Rui Mourão – então diretor do Museu da Inconfidência e coordenador do 

Programa Nacional de Museus, contudo, na prática, a direção foi assumida pela ex-aluna 

do Curso de Museus da instituição – Solange Godoy (COELHO, 2010, p.76-7). 

Nesse cenário, começaram a ser discutidas mudanças realmente significativas no 

circuito expositivo, que buscou, enfim, enfrentar de modo mais incisivo o legado de 

Gustavo Barroso. Embora não fosse executada à risca, como veremos mais frente, a 

proposta apresentada em 1985 previa a organização da exposição em módulos, 

construídos através de conceitos-chave, responsáveis por amalgamar a história ali 

apresentada. A reformulação do circuito expositivo começou a ser aberta ao público em 

1987 e teve seu último módulo inaugurado em 1994.  

O fôlego da instituição foi direcionado para sua relação com o público, entretanto 

uma nova política de aquisição começa a ser timidamente pensada. Nesse contexto, é 

possível notar nos objetos que são incorporados ao acervo uma nova concepção de valor 

histórico.  

Segundo relatório apresentado ao PNM pelo diretor Gerardo Britto Câmara, no ano 

de 1984, apenas 5% dos objetos que não pertenciam à coleção de numismática estavam 

em exposição, uma vez que grande parte do acervo necessitava de restauração, inclusive 

a pintura histórica de Víctor Meirelles. A remodelação das exposições de longa duração 

posta em curso um ano depois procurou utilizar grande parte da coleção da casa. 

                                                                   
52 Gerardo Britto Câmara, além de diretor do Museu Histórico Nacional, era membro do Conselho que 
constituía a Coordenadoria Nacional do Programa Nacional de Museus, cujo coordenador era o Prof. Rui 
Mourão. 
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Entretanto, a nova concepção de história e, portanto, a nova roupagem que se deseja dar 

a história do Brasil naquele museu carecia de objetos que não apenas evocassem os 

símbolos do poder e os heróis nacionais, mas outros elementos - como a imigração, o 

plantio de café e a cultura da cana de açúcar. Esses segmentos ligados ao mundo do 

trabalho, do lazer e do cotidiano eram escassos ou inexistentes no acervo da instituição. 

Segundo Godoy (2014, p. 167), 

O museu, nessa época, tinha uma busca mais ativa por objetos por causa 
da construção do módulo. Primeiro trabalhamos o conceito da exposição e 
depois buscamos o acervo e isso não tinha sido feito até então. As 
exposições eram organizadas com o acervo que o museu já possuía, se 
tinha muita louça, se montava, por exemplo, uma exposição – O mundo 
da louça. E nessa situação o museu não tinha mais uma identidade de 
Museu Histórico Nacional. Por exemplo, não existia no museu nenhum 
acervo relativo aos imigrantes que vieram para o Brasil. Dos negros só 
tínhamos os instrumentos de martírio. Não havia nada que pudesse falar 
do negro de outra forma. Nós fomos construindo esse acervo, ora 
comprando, ora indo atrás, buscando, porque queríamos falar dessa parte 
da história do Brasil e não tínhamos acervo (Grifos nossos). 

Um exemplo foi a aquisição da coleção do Luís Felipe de Figueiredo Cipré, em 1985, 

composta por 341 itens oriundos de 41 nações indígenas, com instrumentos musicais, 

trajes, adornos, entre outros objetos de caráter etnográfico (MHN. PROC. 346/1985). Essa 

coleção veio a suprir a necessidade de representar os povos indígenas presente no novo 

conceito expositivo. Dois anos depois, a Fundação Roberto Marinho disponibilizou ao 

SPHAN, a Farmácia Teixeira Novaes53, com 651 objetos, que foi doada ao acervo do museu 

após muito esforço. Ainda de acordo com a então diretora Solange Godoy (2014, p. 167-

8), 

Alguns objetos não chegaram para nós de forma fácil, não chegou para 
nós o acervo pronto, tivemos um trabalho muito grande para trazê-los. 
Dessa maneira foi à chegada da farmácia Teixeira de Novaes, pois a Globo 
escolheu o museu só para servir de deposito temporário da farmácia e foi 
muita luta para se conseguir trazer todo o acervo e conseguir a doação 
dele. Nós fomos construindo esse acervo, ora comprando, ora indo atrás, 
buscando doações, porque queríamos falar dessa parte histórica do Brasil 
e não tínhamos com o que. Nos anos 1980 a aquisição era direcionada sim, 
para completar as lacunas existentes no museu, com base no conceito da 
exposição de longa duração (Grifos nossos). 

  

                                                                   
53 Segundo o Boletim SPHAN/Pró-Memória: “Após 130 anos de funcionamento, em 1983, a Pharmácia 
Homeopáthica Teixeira Novaes foi fechada, pois Teixeira Novaes aos 80 anos não tinha mais condições de 
manter o empreendimento. Um ano antes, em 1982, ela foi cadastrada pelo ‘Inventário do Acervo Cultural 
Farmácia no Brasil’, como parte do projeto ‘Memória da Farmácia’, realizado pela Fundação Roberto 
Marinho e Roche Produtos Químicos e Farmacêuticos” (MUSEUS, 1988, p. 15). 
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Figura 5. Farmácia Homeopática Teixeira Novaes. FONTE: Museu Histórico Nacional, 1989, p. 33. 

O Museu Histórico Nacional encomendou, adquiriu e pediu empréstimos a outras 

instituições de objetos que pudessem ajudar a compor um panorama da formação 

histórica do Brasil dentro da proposta apresentada. A representação sobre a chegada dos 

imigrantes europeus e japoneses foi construída com objetos trazidos do Museu 

Paranaense e do Museu da Imigração Japonesa (COELHO, 2010, p.88).  

Outra preocupação que pareceu fazer parte do novo conceito de museu foi a busca 

de objetos com linguagens mais sedutoras ao público que se desejava atrair ao museu. 

Data desse período a produção de um vídeo chamado “Histórias do Cotidiano”, 

incorporado ao circuito de exposição. 54. 

  

                                                                   
54 Foi realizada “produção do vídeo ‘Histórias do Cotidiano’ (MHN/Lapa Produções Cinematográficas), 
pesquisa sob a direção de Regina Abreu (argumento e roteiro) Noilton Nunes (fotografia e montagem), Lucia 
Meira Lima (produção executiva), Ilmar Mattos (consultoria), Jairo Severiano (trilha sonora)” (GODOY; 
LACERDA, 2002, p. 181). 
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No intuito de dar vida aos processos históricos, encomendou-se uma maquete em 

madeira mecanizada de um engenho de cana de açúcar ao artista Antônio de Oliveira55, 

apresentada na exposição “Colonização e Dependência”. Nesse grupo escultórico está 

representada a casa grande, a senzala e os demais elementos que compõem as etapas de 

produção do açúcar no engenho, como os escravos trabalhando na cozedura, na purga e 

no transporte da cana.  

Figura 6. “Engenho de Açúcar”, de Antônio de Oliveira, 1986. FONTE: Museu Histórico Nacional, 1989, p. 26. 

Um painel em tríptico foi solicitado ao pintor Clécio Penedo56. A peça deveria ser 

uma síntese do novo circuito expositivo, para tanto, várias reuniões foram realizadas com 

o artista para debater o conceito do módulo que seria inaugurado em 1987. A princípio, a 

                                                                   
55 “Em 1912, nasce Antônio de Oliveira, em Belmiro Braga, no interior de Minas Gerais. Aos 6 anos, começa 
a esculpir carrinhos de bois e outras peças com as quais brinca. Na adolescência, trabalha consertando 
móveis durante o dia e esculpindo "bonecos" à noite. Empreendedor, realiza inúmeras atividades antes de 
dedicar-se prioritariamente à escultura em madeira, tendo inclusive fundado o primeiro cinema de sua 
cidade natal. Seduzido pela possibilidade de contar histórias com seus conjuntos de esculturas 
miniaturizadas, Antônio de Oliveira entregou-se com paixão à recriação de cenas reais ou imaginárias, que 
compunham o que chamava de ‘meu mundo encantado’. Refletiu sobre seu processo de criação, deixando 
muitas observações escritas e gravadas. Morreu em 1996, na terra natal, sem conseguir realizar o sonho de 
ver sua produção reunida num museu, na cidade em que viveu e que pretendeu imortalizar nas obras. 
Atualmente, a maior parte de seu acervo integra a coleção do Museu Casa do Pontal”. (Antônio de Oliveira. 
Museu Casa do Portal. Disponível em: http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/ant%C3%B4nio-de-
oliveira Acesso em 20 dez 2018).  
56 “Clécio Penedo (Bom Jardim MG 1936 - Barra Mansa RJ 2004). Pintor, gravador e desenhista. Freqüenta 
a Escola Nacional de Belas Artes - Enba, no Rio de Janeiro, entre 1954 e 1956. Na década de 70, desenvolve 
diversos trabalhos no Centro de Pesquisa de Arte, sob a orientação de Ivan Serpa e de Bruno Tausz, e 
freqüenta os cursos de gravura em metal e desenho com Eduardo Sued e Aluízio Carvão, no MAM/RJ. Em 
1987, realiza o painel Brasil Colonização e Independência, para o Museu Histórico Nacional e um jogo de 
baralho com personagens da história brasileira, encomendado pela Fundação Pró-Memória” (Clécio 
´Penedo. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9885/clecio-
penedo Acesso em: 20 dez 2018). 

http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/ant%C3%B4nio-de-oliveira
http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/ant%C3%B4nio-de-oliveira
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9885/clecio-penedo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9885/clecio-penedo
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exposição se denominaria “O Brasil no Sistema Colonial”, de acordo com a proposta 

apresentada dois anos antes. Contudo, a tela “Colonização e Dependência”, de Clécio 

Penedo, acabou batizando a exposição em que seria alocada e expressando a ideia de 

revitalização não apenas do museu, mas do próprio conceito de história nele aplicado, 

assunto que será tratado no capítulo 3. 

De 1985 a 1990, foram adquiridas ferramentas de trabalho em madeira, uma 

coleção de equipamentos de beneficiamento de café e a doação de uma máquina de 

costura. O universo etnográfico, do lazer, do trabalho e do cotidiano, enfim passou a ser 

entendidos como do domínio da História.  

 

1.4. As definições de histórico em movimento: as pinturas e os objetos históricos 

As pinturas históricas que compõem o acervo do Museu Histórico Nacional foram 

obtidas através de transferência, especialmente do Museu Naval57, do Museu da Marinha58, 

assim como da Escola Nacional de Belas Artes59, por força do Decreto 15.596 de 1922, que 

especifica claramente que os quadros históricos e demais objetos de caráter histórico 

dessas instituições deveriam ser enviados ao MHN.  

                                                                   
57 No ano de sua fundação, o MHN solicita a transferência de alguns objetos de propriedade do Museu Naval, 
expostos na Ilha Fiscal, dentre os quadros estão: Passagem de Cuevas, Passagem das Mercedes, Combate 
Naval do Riachuelo, Ataque a Ilha do Carvalho e Ataque a Ilha da Redenção. No oficio de solicitação de 
transferência não há identificação de autoria, contudo em outro processo de entrada de objetos do mesmo 
ano, refere-se ao quadro nomeado como “Combate Naval do Riachuelo”, como uma “tela pintada e oferecida 
ao Museu da Marinha pelo Almirante argentino Murature, bravo veterano da guerra da Cisplatina e 
Comandante da Esquadra Argentina durante a guerra do Paraguai”. (PROC. 11/22, n.5; 08/22, n. 3). Anos 
depois, são enviadas uma série de telas de batalhas sobre a Guerra do Paraguai do pintor Edoardo De 
Martino e “Passagem do Humaitá”, de Victor Meirelles;  Em 1927, são transferidos mais quadros a óleos do 
Museu Naval para o MHN: Passagem do Humaitá, de Victor Meirelles; onze telas de Edoardo de Martino 
Chegada da Fragata Constituição ao Rio de Janeiro trazendo D. Teresa Cristina (Edoardo De Martino, 1843),  
Acampamento de uma força brasileira no Chaco, Chegada ao Rio de Janeiro da Divisão Beaurrepaire, 
Passagem de Humaitá, Episódio de 2 de março de 1868, Abordagem da Corveta ‘aceio’ e escuna 2 de dezembro. 
(MHN. PROC 24/27, n. 6.28; DYER & SILVA, 1975, p.154.) 
58 Transferência do Museu da Marinha para o MHN, em 1927: Quadro pequeno a óleo – Forçamento da barra 
de Santos pelo República, Aprisionamento do General Dorrego, De Martino, Passagem de Curusú, De Martino, 
Passagem de Tonelero, De Martino, Abordagem da fragata Imperatriz, De Martino, Combate Naval do 
Riachuelo, De Martino, Abordagem do encouraçado Barroso e Rio Grande, De Martino. (MHN. PROC 24/27, n. 
6.27) 
59 Em 1923, a Escola Nacional de Belas Artes envia uma série de pinturas de retratos e telas do gênero 
pintura histórica, já referidos anteriormente, para o MHN. As pinturas históricas são: Juramento da Princesa 
Imperial, de Tirone; Primeira Comunhão na América, de E. Teixeira; O Precursor, de Pedro Bruno; Primeiros 
sons do Hynno da Independência, de Augusto Bracet; Sessão do Conselho de Estado, que decidiu a 
Independência do Brasil, Georgina de Albuquerque; e, Minha Terra, de Helios Seelinger. Em 1931, enviou a 
“Batalha Naval do Riachuelo”, de Victor Meirelles, e “Baile da Ilha Fiscal”, de Aurélio de Figueiredo. (MHN. 
PROCS. 16/23, n. 3 e 4; 06/31) 
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Tais transferências não foram processos realizados sem mediação ou conflito. No 

início da década de 1990, após uma série de matérias serem publicadas sobre a 

necessidade de restauração urgente da tela “Combate Naval de Riachuelo”, e ausência de 

recursos para fazê-lo60, o diretor do Serviço de Documentação da Marinha, Justo Max 

Guedes, entrou em contato com a direção do Museu Histórico Nacional. Nesse ofício, ele 

apresentou a trajetória da peça, vinculando-a à história do Museu Naval, uma vez que esta 

esteve sob sua guarda de 1890 a 192461, após o que ele chamou de “o injustificável (tenho 

a tentação de escrever catastrófico) fechamento do Museu Naval”62. As péssimas 

condições da tela reavivaram antigas mágoas, alimentadas pela ideia de que sua 

salvaguarda junto à Marinha seria mais bem-sucedida. Obviamente, a solicitação de 

transferência não foi acatada, mas é uma demonstração das querelas envoltas nos 

processos de transferência entre instituições. 

Essas negociações sobre as transferências também estão pautadas em 

interpretações sobre uso do termo “caráter histórico” usado no Decreto 15.596/1922, que 

regula o envio das peças de outras instituições para o MHN. Definir a medida do “caráter 

histórico” de um objeto implica, portanto, se o mesmo deveria ou não fazer parte do 

acervo de um museu dessa natureza. Nos processos de entrada das telas “Combate Naval 

de Riachuelo” e o “O último baile da Ilha Fiscal”, de Victor Meirelles e Aurélio de 

Figueiredo, pode-se observar no parecer da Escola Nacional de Belas Artes sobre as 

                                                                   
60 “O Combate esteve em exposição até 1986. Mas, ameaçado pelos cupins, que dominaram a parede onde 
estava, o quadro teve de ser retirado do chassi e ficou enrolado em um cilindro de madeira até o final do 
ano passado [1990]. Um exame da situação fez os técnicos se decidirem por uma intervenção de urgência. 
‘A pintura encontrava-se tecnicamente no limite do que poderia aguentar. Antes que ela se perdesse, 
decidimos desenrolá-la’, explica a coordenadora técnica [Solange Godoy]. A tela foi esticada e os técnicos 
enfrentaram sua primeira batalha contra os fungos que ameaçavam o suporte (tela) e a própria pintura. [...] 
‘A tela está com problemas de oxidação e rasgões’, diz o técnico Luís Fernando Carvalho Abreu. [...] Até 
agora, não existe qualquer aceno de que os recursos cheguem a tempo. A direção do Museu Histórico 
Nacional enviou cópias do projeto e orçamento de restauração para 15 empresas particulares e tentou 
conseguir a piedade internacional, em vão”. (MARIA, 1991, p.1.) 
61 “[...] e poucos anos veio, a ela [‘Passagem do Humaitá’] juntar-se a réplica do ‘Combate Naval do Riachuelo’, 
justa reposição de obra que, custeada pela Marinha, fora perdida por incúria de outros órgãos 
governamentais. Adquirira-a [Escola Nacional de Belas Artes] o Ministério dos Negócios do Império, em três 
prestações de 6 contos cada. No inventário de 26 de maio de 1890 (manuscrito), o item 4 é o ‘Combate Naval 
do Riachuelo, em 11 de junho de 1865’, obra que também figura no Catálogo Histórico e Descritivo do Museu 
Naval, 1910, ‘1ª Seção, Quadros a Óleo’, como nº 3. Já nesta ocasião o quadro (bem assim a ‘Passagem de 
Humaitá’) estavam abrigados na nova sede do Museu Naval, Rua D. Manuel, n. 15 inaugurada em 11 de junho 
de 1907, também solenemente. O mesmo prédio abrigava a Biblioteca da Marinha, o Arquivo e o Conselho 
do Almirantado, onde foi exposto o ‘Combate Naval do Riachuelo’, conforme pode ser visto na tela de Ângelo 
Agostini (1919) que retrata a inauguração. O grande quadro pode ser perfeitamente visto bem atrás do 
Presidente Afonso Pena” (Ofício do Diretor do Serviço de Documentação da Marinha Justo Max Guedes a 
Diretora do Museu Histórico Nacional Solange Godoy, 1991, p. 02. MHN. PROC 06/1931). 
62 Idem, p. 02. 
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solicitações de Gustavo Barroso uma preocupação em estabelecer uma medida entre os 

valores históricos e artísticos das peças. 

A Comissão designada para analisar o requerimento “acordou em não ser 
conveniente a entrega do retrato de Maurício de Nassau, copia original de 
P. Nason, da maquete do ‘Combate Naval de Riachuelo’, de Victor 
Meirelles, nem da tela de Debret – “A Sagração de Pedro I”, e que tem no 
Catálogo da Escola os ns. 440 e 204, sendo que o quadro de Victor 
Meirelles não consta ainda do referido catálogo. No entanto, julga que se 
poderá atender ao referido pedido, no tocante ao retrato de Simom 
Bolívar, e oferecer as grandes telas “Combate Naval de Riachuelo”, de 
Victor Meirelles e o “Baile da Ilha Fiscal” de Aurélio de Figueiredo, cujo 
valor histórico e interesse documental naquele museu, melhor encontram 
lugar (MHN. PROC 06/31). 

Em alguns relatórios anuais do Museu Histórico Nacional, onde são realizadas 

avaliações das peças da instituição, um dos elementos sempre reiterado era a vinculação 

do objeto ao seu caráter de testemunha ocular de uma biografia ou de um evento, 

tornando-o único. Um exemplo é a avaliação feita sobre a muleta da Imperatriz Tereza 

Cristina, presente no Relatório do ano de 1942 (p. 4-5): 

[...] é bem difícil o trabalho de avaliação de objetos históricos. Há peças 
que, sem valor material, representa fortunas pelos acontecimentos que 
evocam. Tudo depende do ponto de vista em que se coloque o avaliador 
ou menor conhecimento que tenham da história que o objeto relembra. 
Dei, por exemplo, a muleta da Imperatriz D. Tereza Cristina, o valor de 
Cr$10.000,00. Outros consultados, talvez, achem mesquinha ou vultosa a 
minha avaliação, levando em consideração tratar-se de um objeto único 
ou argumentado que a Imperatriz a ele se arrimava, unicamente para subir 
na carruagem (Grifos nossos). 

Esse valor de antiguidade, que evoca o caráter testemunhal do objeto, foi um dos 

principais argumentos para a compra e o pedido de transferência de peças para o museu. 

Neste capítulo, observamos como uma peça era valorizada por sua vinculação direta a 

uma grande personalidade ou fato histórico, esse valor atribuído também era reforçado 

pela imprensa ao reforçar a importância do museu até sua completa reformulação na 

década de 1990. Em 1955, por ocasião da reinauguração do museu, o jornal O Globo 

publicou: 

Na Sala Nobreza Brasileira, encontramos coleções de porcelanas e louças 
dos nobres do Império e de figuras de relevo da Igreja. Nem todas as 
coleções ou peças avulsas ali são de valor material relevante, mas se 
atendeu, em muitos casos, apenas ao valor histórico de seu possuidor. (...) 
Como objeto raro, a sala da Nobreza Brasileira expõe dois pratos que 
pertenceram ao Duque de Caxias. Ainda muita gente lembra a ‘Rotisserie 



52 
 

Americana’63, na Rua Gonçalves Dias, que pertenceu a antigo 
colecionador de louças raras, o espanhol Areal. Em suas ricas coleções 
figurava quase toda a louça que pertenceu ao Patrono do Exército. 
Pressentindo a sua morte, Areal fez leilão de suas coleções. Tirou, então, 
aqueles dois pratos da coleção de Caxias, oferecendo-os ao Museu. Há, 
ainda, um exemplar de cada, pratos que pertenceram ao bispo Dom Xisto 
Albano, ao monsenhor Passalacqua e ao cardeal Arcoverde. 
[...] Inteiramente nova é a sala do Barão de Cotegipe. Medalhas, pratos, 
louças, moveis e adornos foram deixados por ele, em testamento, ao 
Museu que, acrescentando outros objetos que a família está transferindo, 
estão construindo uma de suas mais bem arranjadas salas (PÁGINAS, 
1955, grifos nossos). 

As telas de pinturas de história de Victor Meirelles selecionadas para esta 

investigação, integrantes do acervo do Museu Histórico Nacional – “Passagem de 

Humaitá” e “Combate Naval de Riachuelo”, retratam batalhas militares travadas pelo 

exército brasileiro na fase final da Guerra do Paraguai, entre 1868 e 1869. “Passagem de 

Humaitá” trata-se de uma cena noturna, na qual uma nau brasileira sob a autoridade do 

capitão Delfim de Carvalho acabava de passar, vitoriosa, a barreira paraguaia e garantia 

ao Império o domínio da navegação do Rio Paraguai em 1868. A pintura “Combate Naval 

de Riachuelo” aborda o episódio anterior à posse de Caxias no comando do exército 

brasileiro. Vítor Meireles escolheu uma das primeiras lutas após a assinatura do Tratado 

Secreto da Tríplice Aliança64, no qual a fragata brasileira Amazonas saiu vitoriosa de uma 

batalha naval na região do Riachuelo. 

Parte importante do processo de produção dessas telas passava pela escolha do 

tema, a Guerra do Paraguai atraía o interesse dos visitantes nas exposições Gerais da 

Academia Imperial de Belas Artes. Contudo, aliado ao assunto, a autoridade da 

verossimilhança impressa na pintura era parte fundamental da vinculação do observador 

                                                                   
63 “A Gonçalves Dias, um ponto de glamour na cidade, abrigava logradouros famosos na época, como a 
Rotisseria Americana, o Café Papagaio e a Confeitaria Colombo, famosa até os dias atuais. Nesse 
estabelecimento, a frequência dividia-se em dois horários observados com rigor: entre 14 e 17 horas, o 
público era constituído pelas ‘senhoras de família’ e a partir das 17h30min começava a ser frequentado por 
prostitutas” (MEDEIROS; CARVALHO; TURA, 2018). / “Sua sala de visitas se dividia entre o escritório da rua 
do Ouvidor, a mesa cativa na Rotisserie Americana, onde almoçava e jantava todos os dias, e o amplo 
apartamento que alugara para viver no elegante Hotel dos Estrangeiros. O hotel se transformara no lugar 
da moda dos políticos por ter sido o palco, anos antes, do assassinato de Pinheiro Machado, ocorrido em seu 
saguão principal. Nesses lugares ele ficou amigo de uma fauna variada, que ia de gente como o industrial 
Jorge Street, os políticos mineiros Antônio Carlos e José Bonifácio Ribeiro de Andrada, a músicos como 
Catulo da Paixão Cearense, passando por figuras como o conde Modesto Leal, milionário português a quem 
os desesperados recorriam para tomar empréstimos a ’juros escorchantes’ de 8% ao ano” (MORAIS, 2011, 
p.83-4). 
64 “Em 1º de maio de 1865, em Buenos Aires, foi assinado o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. Nele se 
determinava que só se negociaria a paz mediante a deposição de Solano López. Estabeleciam-se, também, 
novas fronteiras entre os países litigantes ao final do combate, assim como sentenciava que o Paraguai, 
enquanto nação agressora, pagaria pelos gastos decorrentes da guerra” (SCHWARCZ, 2002, p. 303). 
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com a pintura. Em minha pesquisa de dissertação, que analisou a relação entre a pintura 

histórica e a disciplina história durante o século XIX, foi possível perceber paralelos entre 

o trabalho do artista e do historiador na importância da pesquisa e do uso das fontes, por 

exemplo. 

[...] a pintura histórica marcou sua autoridade por meio da investigação 
científica e distanciou-se de categorias como imaginação, carregadas 
nesse momento de uma conotação negativa. Os pintores de história 
buscavam representar “o que realmente aconteceu” e deveriam, 
portanto, afastar-se de tudo que pudesse falsear ou camuflar esse 
passado. O pintor deveria permear todo seu trabalho por uma minuciosa 
pesquisa histórica e atenta observação, pois seriam elas as responsáveis 
por resgatar e provar a existência do fato que se desejava retratar, o que 
garantia sua legitimidade. De nada adiantariam todos os estudos de 
anatomia e de claro-escuro, caso na representação de um grande 
momento da história nacional, o artista não vestisse os personagens com 
a roupa da época ou não reconstituísse o ambiente o mais fidedignamente 
possível. As fontes tornavam-se o refúgio do artista. (CASTRO, 2007, p. 
50-1) 

A pintura histórica, portanto, era validada por sua capacidade de evocar o passado 

da forma mais fidedigna possível. Em 1968, para realizar as telas sobre a Guerra do 

Paraguai, o artista Victor Meirelles permaneceu por seis meses nas regiões das batalhas 

para realizar estudos in loco, sobre a paisagem, a indumentária, o armamento dos 

soldados, além de ter permanecido em um navio de guerra para aprender sobre o 

cotidiano e chegou a assistir a tomada da fortaleza de Humaitá. Episódio pintado em 1871, 

que compõe o acervo do Museu Histórico Nacional.  

O artista precisa reunir dados sobre o fato a ser representado, e por isso 
realiza observação in loco, arrola a documentação e bibliografia 
existentes sobre o assunto e se possível entrevista testemunhas do 
evento. A orelha (akoê) e o olho (opsis), as bases do método heroditiano, 
aparecem, aqui, como fortes marcas de enunciação. A pesquisa 
bibliográfica como uma dimensão do “eu ouvi”, das informações obtidas 
através do relato de terceiros. Enquanto, a observação dos cenários de 
guerra e de seus vestígios materiais configuram-se como uma extensão 
do “eu vi”. A pesquisa apoia-se na opsis, ou seja, na autópsia, aquilo que se 
pode ver, contudo quando as barreiras do tempo e do espaço se colocam 
a akôe a substitui. Mas é a autópsia a responsável pelo conhecimento de 
natureza mais verdadeira e confiável. Todo o tempo os pintores de 
história trabalham entre a opsis e a akôe, legitimando a partir dessas 
dimensões as suas narrativas como verossímeis. (Idem, p. 80-1) 

Esse procedimento impregnou as telas de Victor Meirelles de um caráter 

testemunhal, como se de tão fidedignas se transformassem em janelas para o passado ali 

retratado. Imagens canônicas, reforçadas nos livros didáticos de História em boa parte do 

século XX (SALIBA, 2002). Essa dimensão não passou despercebida por Gustavo Barroso, 
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que, em 1926, solicitou ao Diretor da Escola Nacional de Belas Artes, os objetos utilizados 

pelo artista para criar suas pinturas65. 

Estando esta Diretoria informada da existência, nessa escola, que tão 
proficuamente V. Ex. dirige, de vários objetos de caráter histórico, como 
armas da guerra holandesa que serviram de modelos para os estudos e 
pinturas do grande Victor Meirelles, etc, venho respeitosamente solicitar-
lhe a cessão das referidas relíquias, a exemplo do que já essa Escola fez 
para o Museu, anteriormente a sua gestão. Tal cessão enquadra-se 
perfeitamente em dispositivo legal: o n°5 do art. 83 do Regulamento que 
baixou com o Decreto n. 15.596, de 2 de agosto de 1922, do qual tenho a 
honra de remeter-lhe um exemplar junto a este (MHN. PROC 19/26, doc. n. 
1).  

As peças foram enviadas para o museu e em diversas reformulações das exposições 

foram exibidas de forma a referendar o caráter histórico das pinturas, apresentando não 

só o apreço com a pesquisa do artista, mas a força da mesma como testemunha ocular de 

um evento.  

*** 

O peso da gestão de Gustavo Barroso no Museu Histórico Nacional é evidente ainda 

hoje. Uma rápida busca nas publicações institucionais aponta para o interesse de 

pesquisadores em torno de sua figura, sejam eles funcionários da casa ou não. Os diretores 

que o sucederam não atraíram a mesma atenção dos investigadores, embora tenham sido 

os responsáveis por adequar o MHN aos novos debates da área de museologia 

inauguradas com a Mesa Redonda de Santiago Chile (1972) e a Declaração de Quebec 

(1984). Gustavo Barroso permanece como referência, sua memória é constantemente 

mobilizada seja para propor rupturas ou estabelecer continuidades. 

De modo soberano, Gustavo Barroso dominou o MHN até sua morte, em 
dezembro de 1959. A sua política de institucionalização da memória, no 
entanto, continuou interferindo, polemizando e dialogando com o futuro. 
A imagem de Barroso, em épocas diferentes e em contextos políticos 
diferentes, paira como o espectro de um pai fundador sobre o MHN. A 
memória espectral desse pai, juiz e autoritário, impõe limites de ação e 

                                                                   
65 Relação dos objetos históricos que faziam parte da Coleção Cunha Porto, adquiridos em 1902 pela ENBA 
e enviados para o Museu Histórico Nacional: 6 punhais; 16 espadas de aço; 4 floretes de aço; 1 alfange 
(pequeno) de aço; 2 pares de esporas; 5 pistolas de cavalaria; 1 pistola pequena de dois canos; 2 
espingardas; 1 alabarte de aço; 7 lanças, sendo uma sem cabo; 3 gatilhos de espingardas; 6 capacetes de 
aço; 1 máscara de aço, para cavalo; 5 couraças de aço; 38 peças avulsas de aço para armadura e a ‘Fragata 
Zardent’ que serviu de modelo para a Igreja da Candelária, a Zeferino da Costa” (Carta do Diretor da ENBA 
– José Marianno Filho para o Diretor do MHN - Gustavo Barroso, de 3 setembro de 1926 In. MHN. PROC 
19/26, doc n. 1, 2 e 3). 
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estimula o jogo de passar ou não passar os limites. (SANTOS, 2002, p. 
205). 

Em 29 de dezembro de 1960, um ano após seu falecimento, o Museu Histórico 

Nacional inaugura a “Sala Gustavo Barroso”, montada com objetos doados pela família e 

cedidos pela Seção de História da própria instituição, com o auxílio da coordenadora do 

Curso de Museus – Nair de Moraes Carvalho, funcionária da casa e uma das primeiras 

graduadas no seminário de formação do MHN. Para honrar a memória do homenageado, 

as duas primeiras exposições temporárias montadas no espaço foram celebrações à 

história militar e seus heróis: “Sesquicentenário da Escola Militar do Brasil” e “Semana de 

Caxias”, segundo o Relatório da Divisão de Documentação e Divulgação de 1961 (MHN, 

1961, p. 02). Nesse ano, também foram apresentados os croquis da medalha de prata, 

desenhados por Sérgio Lima (Figuras 7 e 8), a ser concedida anualmente ao aluno de 

destaque do Curso de Museus. Nela, estampa-se o busto de Gustavo Barroso, elevado ao 

lugar de patrono/herói da instituição que fundou.  

 

  

Figura 7 e 8. FRENTE: Busto de Gustavo Barroso com traje da ABL; VERSO: Fachada do MHN, do século XVIII. Croqui 
da medalha (1960). 
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A primeira edição dos “Anais Histórico do Museu Nacional”, após a morte de 

Gustavo Barroso, data de 1965, em função das comemorações do “IV Centenário do Rio 

de Janeiro”66. O periódico abre com um brasão em homenagem ao “fundador e diretor” 

Gustavo Barroso (Figura 9), entronizado à direita ao lado do Presidente Epitácio Pessoa, 

sob a égide da medalha comemorativa dos 25 anos de aniversário do museu. Este ex-libris 

foi colocado em todos os livros adquiridos durante a gestão de Barroso, que compõe a 

biblioteca da instituição. O antigo diretor passa a compor o panteão de grandes vultos da 

história nacional que ele mesmo ajudou a construir. 

  

                                                                   
66 Houve algumas interrupções na publicação anual dos “Anais do Museu Histórico Nacional”, fundado em 
1940, nos seguintes períodos, a saber: 1954-1964; 1970; 1976-1994. 

Figura 9. Gravura presente nos "Anais do MHN", de 1965. 



57 
 

Na mesma edição, uma das homenagens ao finado diretor realizou-se por meio da 

publicação do seu artigo “A França Antártica”67, sublinhando, assim, sua contribuição 

acadêmica. Na fotografia acima, vemos um Barroso erudito e não gestor. Um homem 

ligado às ciências e às letras. O perfil escolhido para figurar no brasão e na medalha de 

prata foi do Gustavo Barroso diretor do MHN e recém ingresso à Academia Brasileira de 

Letras (ABL)68, o que parece apontar para a vitória do caráter laudatório de sua 

autobiografia após sua morte.  

Na apresentação do periódico, seu sucessor Josué Montello (1965, p. 03) escreve:  

Pareceu-nos que, a esta homenagem, não deveria faltar a contribuição de 
Gustavo Barroso, a quem devemos, de par com uma larga obra de escritor 
e erudito, o sonho da criação do Museu Histórico Nacional, por ele 
também organizado, com o melhor de sua competência, de seu 

entusiasmo e de seu espírito público. 

  

                                                                   
67 Publicado originalmente na revista “O Cruzeiro”, de 14 de outubro de 1950. 
68 Gustavo Barroso foi o terceiro ocupante da Cadeira 19, eleito em 8 de março de 1923, na sucessão de D. 
Silvério Gomes Pimenta e recebido pelo Acadêmico Alberto Faria em 7 de maio de 1923. Recebeu os 
Acadêmicos Pedro Calmon e Olegário Mariano. 

Figura 10. Fotografia de Gustavo Barroso. 
Academia Brasileira de Letras, 1923. 
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Gustavo Barroso acompanhou, aflito, as mudanças vertiginosas de seu tempo, 

postas em andamento em nome do progresso. Repetia que “o culto da saudade é coisa que 

não existe” entre nós, mas que era o único remédio que poderia salvaguardar nossas 

preciosas relíquias. Preservação, valorização e divulgação da tradição eram os únicos 

caminhos possíveis contra a inexorável ação do tempo. Nessa certeza, Gustavo Barroso 

investiu toda a sua vida. Criou o MHN, a Inspetoria de Monumentos Nacionais e o Curso 

de Museus. Gerações de conservadores foram ensinados por ele presencialmente ou por 

seu “Introdução à técnica em museus”. 

Após sua morte, outras questões tornaram-se centrais na museologia e a tradição 

perde seu mais ferrenho guardião. Os museus dedicados aos grandes eventos históricos, 

montados à moda dos antiquários do século XVIII, completavam seu processo de 

derrocada, em curso desde o século XIX. O foco deixa de residir no vestígio do passado e 

direciona-se para o homem em sua relação com esse vestígio. Nesse processo, a figura de 

Barroso precisou sair do lugar de patrono da instituição para tornar-se objeto de 

investigação, apontando os afastamentos e continuidades a serem enfrentados pelas 

novas gerações de funcionários do MHN.   
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CAPITULO 2 

A IDEIA DE HISTÓRIA DA ARTE BRASILEIRA EM UM ACERVO 

A FORMAÇÃO E AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO DO ACERVO DO MNBA 

 

 

O processo que levou a transformação do legado de Gustavo Barroso – fundador e 

diretor do Museu Histórico Nacional – de uma diretriz a ser obedecida a uma herança a 

ser sobrepujada durou quase um século. O Museu Nacional de Belas Artes não teria que 

enfrentar a sombra de uma figura marcante na sua trajetória, contudo o fato de sua 

história institucional estar atrelada à da Academia Imperial de Belas Artes foi objeto de 

uma memória controversa. O debate no meio artístico na virada do século XIX para o XX 

e, posteriormente, na literatura especializada sobre a chamada querela entre modernos e 

positivistas marcaram as diretrizes institucionais dessa casa por muito tempo. Embora 

tenha sido realizado um investimento deliberado na criação de um acervo e de galerias de 

arte moderna e contemporânea a partir da década de 1960, a identidade do MNBA ficou 

atrelada às pinturas e às esculturas do oitocentos. Portanto, como a instituição vai 

relacionar com seu legado – a esmagadora coleção de obras do século XIX? Quais os 

projetos de museu elaborados na sua trajetória em busca de uma identidade a partir da 

formação de seu acervo? 

 

2.1. De Academia a Escola: a construção da base do acervo de um futuro museu  

A história do primeiro museu de arte brasileiro atrela-se às próprias origens do 

ensino artístico com o projeto de criação da “Escola de Ciências, Artes e Ofícios”, em 

181669, estimulada pela chegada da Missão Artística Francesa70. Apartados da proteção 

do Estado e sofrendo o ônus de sua ligação com o Estado Napoleônico, os artistas 

franceses alinham seus interesses ao de d. João e desembarcam no recém-criado Reino 

                                                                   
69 O Decreto de 12 de outubro de 1816, promulgado pelo Príncipe Regente D. João, foi responsável pela 
criação da “Escola de Ciências, Artes e Ofícios”, parte do projeto de adequar a Província do Rio de Janeiro a 
sua nova função de Capital do Império português na América.  
70 É importante ressaltar que em 1800, antes mesmo da chegada da Família Real, a administração colonial 
criou a “Aula Pública de Desenho e Pintura”, sob a regência do artista Manoel Dias de Oliveira, na sede do 
vice-reinado, assumindo a responsabilidade pela formação dos artistas na colônia, delegada, até então, às 
ordens religiosas. 
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Unido de Portugal, Brasil e Algarves, cuja metrópole carece de uma representação oficial 

(SCHWARCZ, 2008). Comandada por Joachim Le Breton, era composta pelos pintores Jean 

Baptiste Debret e Nicolas-Antoine Taunay71, o escultor Auguste Taunay, o arquiteto 

Grandjean de Montigny, o gravador Charles Pradier e, posteriormente, os escultores Marc 

e Zephérin Ferrez, entre outros de menor renome72. Nesse contexto, iniciou-se a formação 

do acervo da qual o Museu Nacional de Belas Artes foi herdeiro.  

Por ordem do então Príncipe Regente D. João, Joaquim Le Breton ficou incumbido 

de selecionar e adquirir obras de arte europeias para servirem de modelo e inspiração aos 

alunos da recém-criada escola e de instrução ao público em geral, formando o que se 

chamou Coleção Le Breton.  

Animado pelas notícias de Humboldt sobre a Academia de las Nobles Artes do 

México73, que possuía uma coleção de obras em gesso adquiridas por Carlos VI – “que não 

se encontra, em nenhuma parte da Alemanha, uma coleção de gesso copiada do antigo, 

tão bela” (LE BRETON apud BARATA, 1959, p.297) –, Joachin Le Breton pretendia criar 

um acervo similar para o ensino artístico em terras brasileiras. Ele propôs duas formas de 

adquiri-la a baixo custo para a formação da escola: “o sr. Marques de Marialva me disse 

que o Governo Português possuía alguns [modelos em gesso] muito belos. Enfim, caso se 

acredite não dever privar-se Lisboa deles, achar-se-á em Paris por menos de vinte mil 

francos” (LE BRETON apud Idem, p.297). 

A criação de uma pinacoteca era parte do projeto inicial da Missão Artística 

Francesa, cujo acervo seria útil para a sedimentação de uma produção artística brasileira 

através da observação das cópias das obras dos grandes mestres.  

É igualmente necessário possuir modelos para pintura, pois cada pintor 
estudou grandes modelos de sua arte e se esforçou para deles apanhar 
alguma coisa; mas nenhum pintor que ensina pode substituir as obras dos 
grandes mestres. Pelo contrário, os professores, de alguma maneira, delas 
tem tanta necessidade quanto os alunos, para demonstrar os princípios e a 
fim de se sustentarem a si próprios; sem isto, nem o mais hábil impediria 

                                                                   
71 Segundo Schwarcz (2008, p.12), em 1815, após a Batalha de Waterloo, Nicolas-Antoine Taunay remeteu 
uma carta a d. João oferecendo seus serviços, iniciativa que culminou com a expedição dos artistas franceses 
aos trópicos, cujo objetivo além de exilarem-se também se atrelava a ideia de levar a civilização à jovem 
metrópole. 
72 Por não se tratar de um grupo coeso, mas de uma convergência de interesses no epicentro de um momento 
político atribulado, a chamada Missão Artística Francesa desmembrou-se pouco tempo depois (SCHWARCZ, 
2008). Do grupo original, Jean Baptiste Debret permaneceu ainda um longo tempo no Brasil, enquanto 
Nicolas Taunay e Pradier retornaram à França. Marc Ferrez, Zephérin Ferrez e Grandjean de Montigny 
permaneceram em definitivo no país (PEREIRA, 2008). 
73 “Nenhuma cidade do novo Continente, sem excetuar as dos Estados Unidos, oferece estabelecimentos 
científicos tão grandes, tão sólidos, quanto os da capital do México”. HUMBOLDT. Ensaio políticos a nova 
Espanha. Vol. 2, p11. Apud BARATA, 1959, p.285.  
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um estabelecimento de ensino de cair numa maneira qualquer que 
tornaria um vício geral de escola, caso os alunos  só tiverem diante dos 
olhos os seus quadros.  
Há mais. O mestre tem talvez tanta necessidade quanto os alunos de ligar-
se, ele próprio, aos modelos que o inspiram, o retificam, o impedem de 
desviar-se; aliás, terminada a aprendizagem, resta ainda ao jovem pintor 
a tarefa de dar ao seu talento um caráter, uma fisionomia. E como o faria, 
se conhecesse somente os quadros de seu mestre e aqueles que o acaso 
lhe oferecesse aqui, em número demasiado pequeno, e que talvez ainda 
não fossem suficientemente clássicos? 
É, portanto, necessário reunir quadros de diversas escolas, telas que 
possam servir às lições práticas, como demonstração, ao mesmo tempo 
em que guiem e mesmo inspirem os professores. 
Embora somente com grande despesa se possa formar uma coleção de 
quadros para um Soberano, não é difícil reunir para uma escola, com 
despesa moderada, o necessário e o útil em quadros, escolhendo bem e 
pondo de lado a pretensão e a mania de possuir coisas demasiado raras 
(LE BRETON apud Idem, p.298). 

Assim, a baixo custo, Le Breton criou um repertório de cópias, fundamentais para 

o sistema acadêmico, não apenas o ensino dos alunos, mas também para a inspiração de 

seus mestres. As cópias permitiriam a construção de uma tradição e, logo, de um 

repertório, que inspiraria a produção artística através das pinturas clássicas com suas 

soluções de composição, unidade e estrutura narrativa e, acima de tudo, suas lições de 

moral. A primeira parte do acervo reunido por Le Breton somou 42 telas, vendidas pelo 

negociante parisiense Maude Jean Baptiste Meunié, em 4 de dezembro de 1815. Essas 

peças viajaram com ele e seus signatários para Brasil, em 1816. Ele continuou a comprar 

outras peças por intermédio de Meunié, já no Rio de Janeiro, no montante de 12 obras74.  

O projeto de fundação e consolidação do ensino de artes no Brasil foi coroado com 

a inauguração da Academia Imperial de Belas Artes, em 1826, responsável pela definição 

de arte e sua produção oficial75. Inspirada na tradição artística francesa, a Academia 

estabeleceu diretrizes para a formação dos artistas e para a organização da atividade 

artística por meio da construção de um monopólio dessa produção formada pelos 

professores da instituição e seus alunos e, consequentemente, de um mercado de arte. 

                                                                   
74 “Extraída de uma nota das obras vendidas em 6 de junho de 1816, pelo citado Meunié a Le Breton. A data 
tem suma importância, pois Le Breton já se encontrava no Brasil. Denota, pois, que é a conclusão de um 
negócio já entabulado quando o mesmo ainda se achava em Paris”. (RIOS FILHO, 1942, p. 24). 
75 O arquiteto Grandjean de Montigny, integrante da Missão Artística Francesa, foi o responsável pelo 
projeto arquitetônico do prédio da Academia Imperial de Belas Artes. Localizado na esquina da Avenida 
Passos com a Travessa Belas Artes, somente foi transladada para o edifício criado por Adolfo Morales de 
Los Rios (1858-1828), na Avenida Rio Branco, em 1908, quando já era a Escola Nacional de Belas Artes. Em 
1939, o antigo prédio da Academia foi destruído, restando apenas seu pórtico, que está no Jardim Botânico, 
do Rio de Janeiro. 
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O acervo inicial da AIBA foi composto pela já mencionada Coleção Le Breton e pela 

Coleção Real Portuguesa ou Coleção D. João VI – composta de peças que acompanharam a 

Família Real em sua viagem ao Brasil, em 1808, e que aqui permaneceram após 1821. Em 

1832, as 183 obras de propriedade de D. Pedro I, que foram transferidas do Tesouro Real 

para o Museu Real, em 1822, passam a compor o acervo da Academia Imperial76. 

A semente da ideia de implantação de uma pinacoteca já era parte do projeto de 

estruturação do ensino acadêmico no Brasil, empreendido por Félix-Émile Taunay desde 

sua posse, em 1834 (SQUEFF, 2012). Em “Notícia do Palácio da Academia Imperial de 

Belas Artes do Rio de Janeiro”, de 1836, no discurso inaugural do ano letivo proferido pelo 

então diretor, a ênfase dada à catalogação do acervo e à importância atribuída à tarefa: 

Assim se está formando o catálogo da coleção nacional de pinturas que 
nos é confiada: tarefa difícil e que se tornou morosa por haver erros e 
suposições arbitrárias de nomes nas origens indicadas nos painéis, 
porém, indispensável para excitar e satisfazer a curiosidade dos 
amadores (TAUNAY apud SANTOS, 1942, p. 49). 

O arrolamento realizado por Taunay inclui estudos e cópias feitas por alunos da 

classe de pintura histórica (RIOS FILHO, 1942, p. 128-138), o acervo foi classificado em 

duas categorias: gessos e quadros. É importante ressaltar que, dos 155 quadros arrolados, 

83 eram de pintores italianos. A preferência pela aquisição de obras de artistas italianos 

foi uma constante em todo o século XIX, dando origem à “Coleção Lanciani”, presente no 

Museu Nacional de Belas Artes (SQUEFF, 2012, p. 104). Taunay também selecionou um 

grupo de estátuas em gesso e colocou em exposição pelas salas da Academia. 

Em 1840, iniciaram-se as Exposições Gerais, como parte de um projeto de 

instrução pública. Essas mostras aumentaram o acervo da academia com novas doações 

e aquisições de alunos e professores, levando a criação de uma Pinacoteca, que serviria 

não apenas à formação dos alunos dessa casa, mas estaria aberta à visitação do público. 

A Reforma Pedreira realizada por Araújo Porto-alegre, entre 1854 e 1857, buscava 

definir a atividade artística através de uma reestruturação do ensino e adequar a 

academia à função de monopólio da formação, produção e exposição das artes no Brasil, 

sendo a criação de uma pinacoteca um dos alicerces desse propósito. Em 1854, foi 

colocada a pedra fundamental da Pinacoteca Imperial. Um ano depois, como parte das 

                                                                   
76 “Por ordem de Sua Alteza Real [...] neste Muzeu Nacional recebi do Fiel do Real Thezouro Pedro Nolasco 
Heitor, cento e oitenta e três quadros, de differentes qualidades, que accusão os Inventários do mesmo Real 
Thezouro [...] 26 de setembro de 1822. Frei José da Costa Azevedo – Diretor do Muzeo” (BRASIL. MUSEU 
NACIONAL. Pasta nº 2, Documento nº 10). 
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preocupações com a manutenção do espaço e a preservação do seu acervo, o diretor criou 

o cargo de “restaurador de quadros e conservador”. A Academia Imperial ampliava, 

portanto, sua função de escola estendendo-a para a de produção e exposição de obras de 

arte. Com a Pinacoteca, a instituição se abriria ao público, para além do período de 

realização das exposições gerais, gerando as condições para o nascimento de um novo 

hábito na corte do Rio de Janeiro (SQUEFF, 2012). 

Da ideia original de Le Breton sobre a formação de uma coleção, pautada na 

necessidade de construção de um repertório artístico para alunos e professores, 

percebemos uma modificação importante através da fala de Porto-alegre.  

Os pintores, e mesmo os escultores, com a criação desse arquivo nacional, 
trabalharão com gosto e na esperança de aí deixarem um documento de 
sua perícia; e com os painéis que temos, e com os que forem adquirindo, 
poder-se-á obter o que mais nações obtiveram; é uma obra lenta, mas 
segura, e de infalível resultado. (PORTO-ALEGRE, 1932, p. 608, grifos 
nossos) 

Porto-alegre sublinhava a necessidade de inserção dos artistas brasileiros em uma 

tradição que se iniciava e não mais a urgência da fundação de um repertório para os 

mesmos. A aquisição de obras era parte fundamental da construção dessa tradição, assim, 

“poder-se-á obter o que mais nações obtiveram; é uma obra lenta, mas segura, e de 

infalível resultado”. Nesse momento, o objetivo tornou-se a consolidação do ensino 

artístico e a transformação da Academia Imperial no centro de controle da formação, 

produção e divulgação das artes no país.  

O processo de consolidação da pinacoteca com sua ampliação por outros espaços 

da Academia, como a atenção dada à reforma da biblioteca (SQUEFF, 2012). Intimamente 

dependente do mecenato do Império, a AIBA sofreu nos últimos anos da monarquia com 

a falta de recursos e a precariedade de sua estrutura. O advento da República embalou 

propostas de reformulação e até mesmo de extinção da casa, que gerou um intenso debate 

entre artistas, ganharam os periódicos durante o ano de 1890. 

2.1.1. 1890: a polêmica sobre as belas artes na República 

A crise do sistema monárquico marcou o enfraquecimento da Academia Imperial 

de Belas Artes, uma vez que a mesma dependia completamente do seu apoio financeiro, 

estimulando uma série de contestações não apenas ao seu modelo de ensino, mas à sua 

existência. Ainda em 1878, a concessão dos Prêmios de Viagem foi interrompida e um 

novo concurso só voltou a ser realizado nove anos depois – o último do Império, tendo o 
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pintor Oscar Pereira da Silva e o arquiteto João Ludovico Maria Berna como vencedores. 

Em função de contestações ao resultado, ambos só puderam gozar do prêmio em 189077, 

o que acirrou o clima de insatisfação entre os alunos com relação à Academia. As 

Exposições Gerais realizadas desde 1840 também sofreram com a falta de recursos. A 

última foi realizada em 1884, momento em que a entrada deixou de ser gratuita, 

impactando no número de visitantes78. Esse cenário acentuou a debilidade da instituição 

com relação a sua dependência financeira e acentuando as inquietações dos alunos e de 

alguns professores. O fim do regime monárquico, em 1889, alavancou um acalorado 

debate sobre os rumos que a instituição deveria tomar. 

Ainda em novembro de 1889, a recém-instituída República, já anunciava a 

preocupação com o estado da Academia. No dia trinta, foi nomeada uma comissão para 

reescrever os estatutos da casa. A comissão foi formada pelo então diretor Ernesto 

Moreira Maia, o escultor Rodolpho Bernardelli e o pintor Rodolpho Amoedo e terminou 

por apresentar dois projetos distintos: o primeiro assinado pelo diretor e o segundo por 

Bernardelli e Amoedo 79.  

Entrando na ordem do dia: (1a parte) discussão do projeto de reforma, o 
Sr. Consº Diretor declara que convocou a reunião do Corpo Acadêmico em 
consequência de Aviso [...ilegível] do Ministério do Interior, 
recomendando que se oferecesse ao estudo dos Srs. Professores o projeto 
de reforma remetido [...] da Secretaria de Estado desse Ministério e 
atribuído à comissão nomeada em 30 Novembro último. Ora, dessa 
comissão, em vez de um só projeto de reforma, existem três, a saber: - o 

                                                                   
77 “[...] assim que o resultado foi divulgado, uma polêmica se instalou entre os professores e os dois 
laureados tiveram que aguardar quase três anos, sendo enviados à Europa apenas em 1890, já sob regime 
republicano. Sobre esta demora para efetivação do resultado do concurso, alguns autores mencionam a 
intervenção da Princesa Isabel que pediu a revisão do julgamento. [...] A consulta de documentos nos 
arquivos da Academia e de artigos publicados nos jornais da época, confirma a observação de Frederico 
Morais. Oscar Pereira da Silva foi um dos dois laureados no concurso. O outro foi Ludovico Maria Berna, o 
arquiteto. E se a Princesa interveio, a origem da controvérsia se deu na Academia. Na reunião do corpo 
acadêmico em 8 de novembro de 1887, o parecer do júri que concedia o prêmio a Oscar Pereira da Silva e 
Ludovico Maria Berna foi aprovado pela quase totalidade dos professores, com a exceção de duas vozes 
divergentes: Rodolpho Bernardelli e Zeferino da Costa. Ambos preferiam o trabalho de Belmiro de Almeida 
e protestaram contra o resultado” (CAVALCANTI, 2006, p. 02). A carta redigida à Princesa Isabel foi 
publicada no Jornal O Paiz, em 13 de novembro de 1887, sob o título de “Bellas Artes”. 
78 “[...] na Exposição de 1879, o público chegou ao impressionante número de 292.296 visitantes, 
praticamente o equivalente ao total da população da cidade do Rio de Janeiro da época! Já em 1884, pela 
primeira vez foi cobrado o ingresso, e o público reduziu-se a 20.154 pessoas. No entanto, mesmo esse 
número reduzido de 1884, quando comparado aos números de frequência das exposições atuais, revela-se 
muito significativo. Sabemos que, em 1995, a exposição de esculturas de Rodin no MNBA atraiu, em dois 
meses, mais de 150 mil pessoas, o que foi considerado um recorde. Ora, esse número corresponde a menos 
de 3% da população atual do município. Em 1884, o número de visitantes da Exposição Geral, considerado 
pelos professores da Academia como uma “deserção” do público, correspondia a quase 7% da população da 
cidade”. (Ibdem, 2004, p.2-3) 
79 Na ata da sessão, faz-se menção a um terceiro projeto, sem assinatura, apresentado ao Ministro do Interior 
(MUSEU DOM JOÃO VI, 07/04/1890, p.73). 
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que veio remetido da Secretaria do Interior, sem nenhuma assinatura; o 
que apareceu publicado pelas colunas da Gazeta de Notícias, no dia 12 de 
Março e assinado pelos Srs. Profs. Rodolpho Bernardelli Consº e 
Rodolpho Amoêdo; e o que, na qualidade de membro da comissão, o Sr. 
Diretor apresenta, em separado, com assinatura de lavra sua, que serviu 
de base aos trabalhos da Comissão (MUSEU DOM JOÃO VI, 7/04/1890, p.73). 

Outra comissão composta por Victor Meirelles, José Maria Medeiros e Mafra foi 

eleita para avaliar os projetos em disputa. De uma forma geral, o projeto de Bernardelli e 

Amoedo defendia uma reforma da instituição que previa o resgate de antigas práticas 

como o retorno dos Prêmios de Viagem e a regularidade das Exposições Gerais, bem 

semelhante ao projeto apresentado pelo diretor Moreira Maia. No parecer da Comissão, é 

possível perceber que a principal divergência dos projetos apresentados reside na 

renovação do quadro de professores: 

Entre essas alterações são notáveis duas principalmente: primo, a que no 
projeto, dos Srs. Bernardelli e Amoedo estatui no artigo 7 § 3 que o 
Conselho dos professores será composto unicamente dos professores de 
cinco aulas: - Pintura, Escultura, Gravura em Medalhas e pedras 
preciosas, Modelo Vivo, e Desenho de Arquitetura (de duas das quais 
eram professores os dois signatários do projeto; um efetivo, e o outro, 
interino), entretanto que desse Conselho de Professores dimana quase 
toda a autoridade e altas atribuições da Escola; secundo, a que nos artigos 
225 e 226 comete aos ditos Srs. Bernardelli e Amoedo, como signatários 
do projeto, a designação e escolha dos professores que devam reger tanto 
as antigas cadeiras, como as novamente criadas, e bem assim a supressão, 
se o julgassem conveniente, de alguns, ou de todos os atuais professores 
honorários. (MUSEU DOM JOÃO VI, 20/08/1890, p. 84, grifos nossos) 

Bernardelli e Amoedo se afastaram da instituição antes mesmo da apresentação do 

parecer, como é possível observar no grifo acima. A saída dos artistas deu-se em função 

de duras críticas a eles dirigidas na Exposição Geral de 1890. O embate ganhou os jornais 

quando Pardal Mallet publicou diversos artigos em defensa da proposta de reforma dos 

dois artistas80.  

Nessa atmosfera de incertezas e desejosos de transformações, alguns artistas 

organizaram o Ateliê Livre, uma exposição independente, na qual houve grande destaque 

para a tela “Redenção do Amazonas”, de Aurélio de Figueiredo.  

Na mesma data em que os ânimos tanto se tinham exaltado na Academia, 
abandonaram-na os modernos, acompanhados na atitude pelos 
professores referidos [Rodolpho Bernardelli e Rodolpho Amoêdo]. E 
foram instalar-se, Visconti entre eles, no enorme barracão construído em 
pleno largo de São Francisco, junto à estátua de José Bonifácio, onde 

                                                                   
80 Pardal Mallet publicou uma série de artigos na Gazeta de Notícias, entre 30 de maio de 1890 e 26 de junho 
de 1890, intitulados: Academia de Belas Artes; Academia de Belas Artes I, II, III, IV, V; História Antiga, Lugar 
aos novos, Ainda a Academia; e, Pela Academia I, II e III. 
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Aurélio de Figueiredo expusera o grande quadro alegórico "Redenção do 
Amazonas", transformando-o no que denominaram "Atelier Livre", um 
curso de pintura moldado na Academia Julian, de Paris, e no qual 
recebiam diariamente lições de Amoedo, dos Bernardelli e de Zeferino da 
Costa. Aí ficaram somente dois meses, pois a Prefeitura exigiu o barracão 
para demolir. O contratempo, porém, não lhes arrefeceu o entusiasmo e, 
com o grupo muito aumentado, mudaram-se para um sobrado à rua do 
Ouvidor, entre as ruas da Quitanda e Sachet, mais ou menos à igual 
distância dos edifícios onde estavam instalados o "Jornal do Commercio" 
e "O Paiz". Inegavelmente monopolizavam as simpatias gerais e eram 
frequentados por vários artistas feitos, que lhes levavam apoio moral e 
proveitosos conselhos, sendo entre todos mais assíduo João Batista 
Castagneto, o marinista ímpar da pintura brasileira. Já então eram 
também financeiramente auxiliados por vários mecenas, entre os quais 
Ferreira Araújo, Luiz de Rezende, José do Patrocínio e os próprios 
professores, que todos se cotizavam para as despesas necessárias à 
manutenção do "Atelier Livre" e patrocinaram, em meados de 1889 [sic], 
uma grande exposição de trabalhos dos filiados ao movimento, um 
verdadeiro "Salon" de independentes, que ocupava as duas salas da frente 
e logrou atrair numeroso público e excelentes expositores, destacando-se 
Eliseu Visconti, Fiúza Guimarães, Rafael Frederico, Bento Barbosa 
(desenhista da "Cidade do Rio") e França Júnior (BARATA, 1944, p. 36-7)81 

Segundo artigo publicado pelo jornalista João Ribeiro, em dezembro de 1890, a 

exposição não promovia uma quebra com os modelos estéticos da academia dos quais os 

artistas buscavam se afastar: 

Passei, há dias, pelo Atelier moderno. Lá estiveram expostos os trabalhos 
dos discípulos revolucionários da escola livre. 
Impressão tardia a que dou. 
Como arte revolucionária deve-se dizer que ali nada existia que pudesse 
dar semelhante indução. Mas havia um grande número de telas 
agradáveis (RIBEIRO, 1890, s/p).  

Ainda que o descontentamento não se expressasse no distanciamento do modelo 

estético da antiga Academia Imperial, já era possível perceber a busca de alternativas à 

sua estrutura centralizadora. Os artistas Aurélio de Figueiredo, Montenegro Cordeiro e 

Décio Villares, chamados positivistas, também formularam um projeto de reestruturação 

das belas artes com que previam a extinção da academia e sua substituição por cursos e 

ateliers descentralizados, assim como a criação de um museu independente – assunto ao 

qual voltaremos mais à frente. Travou-se, então, uma polêmica nos periódicos de 1890. 

                                                                   
81Segundo Ana Maria Cavalcanti, o Ateliê Livre aconteceu durante o ano de 1890: “Segundo os artigos de 
jornais, a revolta dos alunos ocorreu em junho de 1890 e prolongou-se até o fim do ano. Aqui está um 
pequeno resumo: a primeira reunião dos artistas para discutir sobre a reforma ou extinção da Academia foi 
realizada em 16 de junho de 1890. No dia 9 de julho de 1890, as inscrições do Atelier Livre estavam abertas 
no Largo de São Francisco”. (Ibdem, 2001). 
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De um lado, Mallet, defendendo a academia de Bernardelli e Amoedo; de outro, Gonzaga 

Duque, entusiasta de uma proposta mais radical82. 

O debate acirrado entre os grupos levou a cunharem-se os apelidos de 

“positivistas” e “novos” aos adeptos da extinção da Academia, contudo, estes não 

buscavam reformular os modelos estéticos ensinados na instituição, como foi possível 

observar na crítica feita por João Ribeiro ao Ateliê Livre, em 1890. Portanto, embora tenha 

se consolidado na literatura especializada a imagem de uma querela entre acadêmicos e 

modernos, a própria AIBA já havia experimentado alguns métodos chamados de 

“modernos”, antes mesmo do Grupo Grimm – considerado o fomentador da ruptura com 

o ensino da instituição. A abordagem sobre a vanguarda de Grimm e seus alunos incide 

em dois pontos centrais: a prática da observação direta da natureza e a inversão da 

hierarquia dos gêneros artísticos construída pelo modelo acadêmico, na qual a pintura de 

paisagem era considerada inferior frente à pintura de história. Tal leitura assemelha-se 

mais a um esforço em criar uma linha evolutiva da arte moderna brasileira, uma vez que 

pinta com cores muito fortes o chamado pioneirismo do grupo.  

Em 1850, o então diretor Manoel de Araújo Porto-alegre já sublinhava a 

importância da observação da natureza para a pintura nacional83. Portanto, o desejo de 

observar, no século XIX, no Brasil, a definição do conceito de modernidade que foi aplicada 

um século depois, centrou-se muito mais no desejo de criar uma origem e um sentido 

numa história da arte orientada pelos ideais dos modernistas que no aprofundamento dos 

debates que ali ocorreram. Segundo Camila Dazzi (2013, p. 117), 

Mas desejavam os formuladores do projeto de Reforma (e os demais 
artistas envolvidos com ela) uma ruptura radical em relação ao sistema 
de ensino da Academia? Será que de fato não ocorreram mudanças 
significativas no sistema de ensino da Escola após a Reforma da 
instituição? 
Acreditamos que a proposta dos professores da Escola era unir 
modernidade e tradição. Para criar uma escola moderna de arte, em 
sintonia com as inovações do seu tempo, não era necessário, na 
concepção dos nossos artistas, romper com toda a arte e todo o 
pensamento artístico formulado anteriormente – a modernidade não era 
pensada como ruptura com o passado. O que verificamos, ao estudarmos 
os documentos referentes à primeira década de funcionamento da Escola, 

                                                                   
82 Pardal Mallet publica uma série de artigos na Gazeta de Notícias, entre 30 de maio de 1890 e 26 de junho 
de 1890, intitulados: Academia de Belas Artes; Academia de Belas Artes I, II, III, IV, V; História Antiga, Lugar 
aos novos; Ainda a Academia; e, Pela Academia I, II e III. De Gonzaga Duque destacam-se os artigos “O 
aranheiro da Escola” e “Questão de rótulo”, publicado no livro “Contemporâneos”. 
83 “[...] despertar nos estudantes a consciência de que uma ‘pintura nacional’ floresceria mediante a 
observação sistemática da natureza brasileira. [...], a substituição de modelos europeus pela contemplação 
da natureza viva seriam formas de fomentar a ‘arte nacional’”. (SQUEFF, 1999). 
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é que traços fundamentais que caracterizavam a Academia Imperial 
foram remodelados por novas concepções que circulavam no meio 
artístico internacional.  
 

2.2. ENBA: O ensino artístico e os projetos de um museu nacional em debate 

Os estudos sobre o ensino e a produção artística brasileira concentram-se na 

chegada da Missão Artística de 1816 e na Reforma de 1890, que terminou por extinguir a 

Academia Imperial. A Escola Nacional de Belas Artes não obteve interesse da 

historiografia especializada e cristalizou-se a imagem da instituição como um espaço de 

passividade e conformismo em relação às mudanças que pulsavam no cenário artístico do 

início do século XX. O legado acadêmico da AIBA parecia não ter sido sobrepujado com 

seu fim. 

A polêmica, na qual a Academia seria um mecanismo de reprodução de modelos 

artísticos europeus ultrapassados, em especial o neoclássico, circulou nos jornais em fins 

do dezenove disseminando um discurso antiacadêmico. Nessa visão, a ENBA não teria 

empreendido nenhum esforço significativo para romper com o ensino acadêmico, 

tornando-se um “feudo do conservadorismo” (PEREIRA, 2008). Segundo Camila Dazzi 

(Idem, p. 112), 

Tal imagem forjada pela pena dos então críticos da instituição se tornou, 
nas décadas iniciais do século XX, uma das peças centrais daquilo que 
poderíamos chamar “mito fundador” do modernismo brasileiro, que nada 
mais fez do que incorporar a ideia força do ideário modernista francês, 
qual seja, a da exigência de se formular uma revolta contra as instituições 
artísticas, contra os mandarins dos Salons. 
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2.2.1. A difícil busca por uma nova identidade do ensino artístico brasileiro 

 

Figura 11. Fachada da ENBA, sediada no prédio da antiga AIBA. 
FONTE: Marc Ferrez, c. 1890. 

Nesse processo, a Pinacoteca da antiga Academia foi transferida para a ENBA, o 

acervo herdado abarcava as Coleções Le Breton, D. João VI e outras, as doações de 

particulares, as cópias de pinturas e esculturas encomendadas aos artistas enviados à 

Europa em função da concessão de prêmios de viagem e as obras encomendadas ou 

adquiridas das Exposições Gerais – como A Primeira Missa no Brasil (1860-1862) 84 e 

Batalha dos Guararapes (1879)85, de Victor Meirelles; e A Batalha do Avaí (1877)86, de 

Pedro Américo. 

                                                                   
84 Segundo o Sistema de Informação do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes (SIMBA), a obra foi 
adquirida pelo governo imperial em 1862. 
85 A tela “Batalha dos Guararapes” incorporada à Academia Imperial das Belas Artes, através de encomenda 
do Ministro do Império ao artista, entretanto Victor Meirelles não foi o primeiro a ser contrato para a tarefa: 
“No ano de 1872, o Ministro do Império João Alfredo Correia de Oliveira contratou Pedro Américo para 
pintar a primeira batalha travada no Monte dos Guararapes. O acordo foi selado, Pedro Américo viajou para 
Itália e recolheu-se no Convento de Annunziata de Florença para iniciar a confecção da tela. Não muito 
tempo depois, o artista escreveu ao Ministro do Império informando que não pintaria mais aquele tema e 
sim um quadro sobre Guerra do Paraguai, chamado “Batalha do Avaí”. O Ministro do Império João Alfredo 
de Oliveira transferiu a encomenda da tela sobre o combate em Guararapes à Vítor Meireles” (CASTRO, 
2007, p. 103) 
86 Segundo o Sistema de Informação do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes (SIMBA), A Batalha do 
Avaí foi incorporada à Academia Imperial das Belas Artes, através de encomenda feita por Dom Pedro II, ao 
autor, que recebeu 118:000$000. 
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Como vimos, na passagem da Academia para a Escola começaram a surgir embates 

e tentativas de renovação da casa. Em artigo à Gazeta de Notícias, no ano de 1890, Rodolfo 

Bernardelli e Rodolpho de Amoedo já apresentavam as alterações que o primeiro 

implementara como diretor da instituição, um ano depois. 

Art. 225 – Dos professores efetivos da extinta academia das Belas Artes, 
o governo distribuirá pelas novas e diferentes cadeiras da escola aqueles 
que mais convenham ao ensino conforme for indicado pela comissão 
nomeada para elaborar a presente reforma, e proverá por decreto, de 
acordo com as indicações da mesma comissão reformadora, as cadeiras 
restantes. 
Art 226 – Dos professores honorários da extinta academia de Belas Artes, 
o Governo suprimirá aqueles cuja conservação não seja exigida pelas 
conveniências da organização da nova escola, conforme for proposto pela 
comissão a que se refere o artigo antecedente (BERNARDELLI; AMOEDO, 

1890, p. 2). 

Assim sendo, a reforma de Bernardelli teve como objetivo principal renovar os 

quadros da casa com novos profissionais. Afastou de seus postos cerca de 32 profissionais 

entre professores e artistas, como Victor Meirelles, José Maximiliano Mafra, Antônio 

Parreiras, Facchinetti e Décio Vilares, o que resultou em um abaixo assinado contra o 

diretor87.  

A ideia de reformar a Escola pode ter se sedimentado ao longo do tempo após o 

choque produzido entre a sua formação na AIBA e o contato com a produção artística 

internacional, quando ainda era um aluno da instituição. Em seu gozo do prêmio de 

viagem, de 1876, no Institute de France, Bernardelli desabafou que “a arte contemporânea 

não influiu no espírito – eram obras sem vida” constatando que seu “ideal de arte estava 

fora de época” 88. Decidiu, então, continuar sua formação na Itália. Segundo Suely Weiz 

(2007): 

A opção por Roma, ao invés de Paris como era de praxe entre os 
estudantes brasileiros, é em parte explicada nas anotações acima. Recém-
saído de uma Academia ultrapassada, como ele mesmo reconhece, 
deveria ser-lhe difícil compreender e acompanhar as transformações por 
que passava a escultura francesa da época. A Itália, ao mesmo tempo em 
que lhe ofereceria a oportunidade de estudar as obras clássicas, com o 
qual ele tinha maior afinidade, lhe proporcionaria o contato com o 
verismo, corrente naturalista e detalhista que adotaria em diversos 
momentos de seu trabalho. 

                                                                   
87 Segundo Suely Weiz (2007), Bernardelli teria guardado o documento dentro de um envelope onde 
escreveu: “Documento original da injustiça dos collegas desafeiçoados”.  
88 MNBA, Arquivo Pessoal Rodolpho Bernardelli, Mapoteca, Pasta nº4, doc. Nº188. 
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Contudo, durante sua estadia na Itália, por ocasião do envio de algumas obras para 

a Academia, em 1880, o artista recebeu duras críticas de Maximiano Mafra e Chaves 

Pinheiro, por apresentar trabalhos que optaram pelo estilo moderno e abandonaram o 

belo ideal – base do ensino acadêmico. 

Sente a secção d’Escultura que o pensionista Rodolpho Bernardelli 
tivesse preferido em todos os trabalhos acima analisados, o estilo 
moderno ao antigo, a escola realista à grande e bela escola idealista, única 
capaz de produzir estatuas como o Apolo do Belvedere e a Vênus de 
Milo.....Mas reconhecem o constante e gradual progresso do pensionista e 
a louvável aplicação ao trabalho. 89  

Em correspondência, Rodolpho de Amoedo o incitava a não se deixar abater pelas 

críticas e lançava uma previsão sobre a situação da Academia: “porque aquilo está por um 

fio”, “é uma questão de tempo, não tardará muito, espero, a desmoronar”90. Ao assumir a 

direção da Escola Nacional de Belas Artes, onze anos depois, parece ter levado a sério o 

aviso de seu amigo. Resolveu renovar a casa e admitir novos nomes em seu lugar, mesmo 

que isso significasse desfazer-se dos grandes artistas que construíram a antiga AIBA, 

como Victor Meirelles. Bernardelli ficou na direção até 1915, ocasião em que um novo 

levante de professores e alunos levaria ao seu afastamento. 

Na história da ENBA, cabe destaque ao curto período em que Lucio Costa assumiu 

a direção. Em 1930, a instituição contava com cerca de 1000 obras. Lúcio Costa 

apresentou um programa que buscava: 

[...] aparelhar a escola de um ensino técnico-científico tanto quanto 
possível perfeito, e orientar o ensino artístico no sentido de uma perfeita 
harmonia com a construção. Os clássicos serão estudados como 
disciplina; os estilos históricos como orientação crítica e não aplicação 
direta (SALA, 2002, p.26). 

Essa reorientação do ensino artístico proposta por Lúcio Costa, tomando os “estilos 

históricos como orientação crítica e não como aplicação direta”, resultou na organização 

do chamado “Salão Revolucionário” ou “Salão de 31”. 

                                                                   
89 MNBA, Arquivo Pessoal Rodolpho Bernardelli, Mapoteca, Pasta nº4, doc. nº196. 
90 Idem, Pasta nº2, doc. nº133. 
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Figura 12. Sala da 38ª Exposição Geral de Belas Artes (O Salão de 31). Rio de Janeiro, 
ENBA,1931. FONTE: NPD/UFRJ-FAU 

O 38° Salão Nacional da Escola Nacional de Belas Artes, de 1931, foi organizado por 

Lúcio Costa com a ajuda de Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Candido Portinari e Celso 

Daniel, todos ligados à Semana de Arte de 1922. Com o objetivo de subverter a lógica de 

seleção e premiação, que marcou as Exposições Gerais – das quais os Salões Nacionais 

eram a continuação republicana –, os organizadores decidiram não convocar um júri para 

selecionar as obras a serem exibidas, tampouco conceder prêmios de viagem. O objetivo 

era romper com o entrave à produção e à exibição de obras de vanguarda na ENBA91. 

Obviamente, o “Salão de 31” gerou muita controvérsia, especialmente entre os partidários 

do modelo acadêmico, com destaque para José Mariano Filho – diretor da ENBA entre 

1926 e 1927. Antes mesmo da mostra acabar, Lúcio Costa foi demitido. Esse evento foi o 

pontapé para a divisão entre arte moderna e geral no Salão Nacional de Belas Artes, na 

década de 1940, assim como para a criação do “Salão dos Recusados”. 

Após duras críticas sobre o distanciamento da instituição de seus modelos 

tradicionais e sobre a inadequação entre o crescimento do acervo da Pinacoteca e sua 

conservação, decidiu-se, enfim, pela criação de um museu de arte no Brasil. 

2.2.2. Os projetos de criação de um museu nacional de arte 

Em 1816, Le Breton já defendia a criação de um acervo produzido através de 

encomendas periódicas do governo aos professores do que seria a escola de belas artes. 

                                                                   
91 Nessa exposição participaram Tarsila do Amaral, com “Caipirinha” e Feira; Victor Brecheret - com “Fuga 
para o Egito”; Anita Malfatti, com “O Homem Amarelo”, “A Estudante Russa” entre outras; Ismael Nery, com 
“Dois Irmãos”; Cicero Dias, com o painel “Eu Vi o Mundo” e outros. 
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Segundo ele, “seu preço e dimensões, bem como o assunto, seriam determinados. Tornar-

se-iam estes assuntos, em geral, à história nacional”  (LE BRETON apud BARATA, 1959, 

p.295). Estas obras pré-determinadas comporiam uma coleção com cores nacionais 

reunidas no primeiro museu brasileiro: “Por este meio bastante natural, cuja despesa não 

seria assustadora, a escola brasileira, desde o nascimento, iniciaria um Museu Nacional 

interessante, que se enriqueceria, cada ano, e logo se estenderia até a descrição pitoresca 

do país” (LE BRETON apud Idem, p.296).  

Mas ousaria recomendar-lhe particularmente uma precaução sem a qual 
se perderia um dos melhores efeitos dos trabalhos que devem formar a 
coleção acadêmica. Trata-se de lhes consignar um lugar, uma 
determinação logo após a exposição pública: sem isto. Ficariam de algum 
modo como o diamante talhado que voltássemos a colocar nas entranhas 
da mina. Mais frequentemente, pelo contrário, eles suscitarão por si 
mesmos o gosto, contribuindo para fazê-lo nascer.  
Caso ainda não existam locais, poder-se-ia aproveitar recintos 
provisórios ou mesmo colocar as obras da escola de belas artes com 
hóspedes de honra, em casas de ricos particulares e em corporações 
(Idem, p.297). 

Na passagem para a República, houveram tentativas de renovação da ENBA, como 

tratamos no outro tópico. Nesse cenário, porém, convém sublinhar que já era possível 

observar que alguns projetos de criação de um museu de arte tomavam forma, bem antes 

da criação do Museu Nacional de Belas Artes.  

O projeto dos artistas Montenegro Cordeiro, Décio Villares e Aurélio Figueiredo foi 

o primeiro a apresentar a criação de uma instituição museológica independente da escola 

(SALA, 2002, p. 25). A esse projeto se seguiram outros dois: o de Pedro Américo, que data 

de 1892 e prevê a criação de uma Galeria Nacional de Belas Artes, de caráter nacional, 

“sendo preferidas, nas aquisições, aquelas produções de arte que representem brasileiros 

ilustres, fatos importantes da história pátria, ou paisagens e cenas características do 

Brasil”92; e, outro, de Manuel de Araújo Porto Alegre Filho, de 1932, que amplia a proposta 

do artista para uma instituição com atribuições mais amplas que a de salvaguardar e 

expor obras de arte (ROCHA, 2014). Sobre os projetos de Pedro Américo e Porto Alegre 

Filho, a museóloga Cláudia Rocha (Idem, p. 19). afirma: 

                                                                   
92 “Com a proclamação da República, Pedro Américo foi eleito deputado pela Paraíba, sua província natal. 
Por força de um mercado de arte insignificante no Brasil, o artista tentará recuperar o apoio do Estado às 
artes, abalado com a queda do Império. Apresenta então um projeto de lei para a criação de uma Galeria 
Nacional de Belas Artes, desvinculada da Escola Nacional de Belas Artes. Em 1892, ano do centenário da 
morte de Tiradentes, decide executar por conta própria a série sobre a Conjuração Mineira, na expectativa 
de ver esses quadros incorporados, em um futuro próximo, à Galeria Nacional que acabou não sendo criada” 
(CHRISTO, 2007). 
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No primeiro documento, Pedro Américo propôs a criação de uma 
instituição com acervo predominantemente nacional com origem na 
Pinacoteca da ENBA. (...) Já a proposta de Porto Alegre Filho amplia o 
projeto de Pedro Américo, criando uma instituição com várias atribuições 
que transcenderiam as atribuições de um museu, pois confere 
características muito próximas das que seriam do Serviço do Patrimônio 
Histórico Nacional (SPHAN), criado cinco anos depois. 
Importante notar as concepções de museu: no projeto de Pedro Américo, 
a Galeria estaria voltada para a construção e enaltecimento do Nacional. 
Já na proposta de Porto Alegre Filho, estaria pautada na visão dos museus 
enciclopedistas do século XX. A ideia de coleções que apresentem e 
esgotem uma história de pintura nacional e mundial tem sua origem no 
surgimento dos museus e na ideia de museu público. 

Embora, não tenham sido levados à frente no momento em que foram 

apresentados, os projetos de criação de museus apoiados no acervo da ENBA, porém 

dissociados dela administrativamente, apontam para um cenário de insatisfação com a 

instituição, mas também apresentam o desejo de criação de uma galeria independente. 

 

2.3. MNBA: do patronato de Vargas ao estagnamento das aquisições 

Criado em 1937 e inaugurado em 1938, com a presença do presidente Getúlio 

Vargas, o Museu Nacional de Belas Artes tinha como tarefa “recolher, conservar e expor 

as obras de arte pertencentes ao patrimônio federal” 93. Administrativamente separados, 

a ENBA e o MNBA continuam a ocupar o mesmo prédio: a primeira, voltada para a parte 

de trás do prédio, nas ruas Araújo Porto Alegre e México; o segundo, voltado para a 

Avenida Rio Branco94. Contudo o acervo da Pinacoteca foi desmembrado entre as duas 

instituições. Grande parte das obras ficou para o recém fundado museu, especialmente as 

pinturas históricas de Pedro Américo e Victor Meirelles, grandes destaques do acervo. 

Permaneceu com a ENBA o material voltado para o ensino artístico. 

                                                                   
93 “No Decreto-Lei n° 378, de 13 de janeiro de 1937, fica claro a função que cada museu deveria exercer na 
salvaguarda das relíquias e das obras de artes pertencentes ao patrimônio do país. Enquanto o Museu 
Histórico Nacional deveria destinar-se ― à guarda, conservação e exposição das relíquias referentes ao 
passado do país –, o MNBA estava destinado ― a recolher, conservar e expor as obras de arte –, cooperando 
assim com as atividades do SPHAN. Sobre o SPHAN, é dito que sua finalidade é promover ― o tombamento, 
a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional”. (BRASIL, 
1937).  
94 “Ainda assim, a coleção foi mantida nas galerias e a escola, biblioteca e oficinas permaneceram em suas 
instalações. Pouco antes da criação do Museu, a Escola havia recebido, por doação, quase todas as obras 
deixadas por Rodolfo Bernardelli, na ocasião de sua morte, em 1931” (SALA 2002, p. 26). 
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Escolhido pelo próprio presidente para estar à frente do Museu Nacional de Belas 

Artes – gestão que durou mais de trinta anos, Oswaldo Teixeira95, além de criar uma 

reserva técnica, em 1944, teve como elemento mais representativo de sua direção a 

ampliação do acervo da casa, em grande parte, graças às políticas culturais 

implementadas pelo Estado Novo. Inclusive, em 1940, publica o livro “Getúlio Vargas e a 

Arte no Brasil”, que ratifica a importância do presidente na gestão das artes de sua época. 

Entre 1937 e 1949, foram incorporadas ao acervo da instituição 247 obras de arte através 

de compras realizadas pela União. É durante esse período que a coleção, até então 

predominantemente de arte brasileira, conhece uma renovação. 

Um exemplo interessante do grande afluxo de obras ao museu durante esse 

período foi o conjunto de peças doadas por Djalma da Fonseca Hermes. Esse episódio é 

sintomático da boa vontade do governo em adquirir obras de arte para o acervo de suas 

instituições e do tempo áureo das grandes doações realizadas por particulares no Brasil. 

O desenvolvimento de um mercado de arte transforma drasticamente esse cenário, 

impulsionando as pessoas a guardarem suas obras de arte para valorizá-las ou procuram 

vendê-las no comércio especializado (BITTENCOURT, 1990).  

A coleção Djalma da Fonseca Hermes foi reunida a partir dos anos 1920 e colocada 

à venda na década de 1940. O processo que foi da venda à doação das peças foi relatado 

em carta de seu sobrinho – João Hermes Pereira de Araújo –, ao diretor do SPHAN – 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

Em 1941, [Djalma da Fonseca Hermes] tendo resolvido deixar o grande 
casarão da Tijuca em que habitava, decidiu fazer um leilão de sua coleção, 
que teve lugar no High Life, em julho daquele ano. 
Antes, porém, de se iniciar a venda, o próprio Presidente Vargas, 
acompanhado do Dr. Rodrigo de Melo Franco de Andrade e doa então 

                                                                   
95 Sobre Oswaldo Teixeira do Amaral (1905 - 1974): Pintor, professor, crítico e historiador de arte. Estuda 
no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro com Argemiro Cunha e Eurico Moreira Alves e na Escola 
Nacional de Belas Artes - Enba com Rodolfo Chambellande Baptista da Costa. Em 1924, com a tela Pescador 
Brasileiro, recebe o prêmio de viagem ao exterior, concedido pela 31ª Exposição Geral de Belas Artes, viaja 
no ano seguinte para a Europa, e conhece Portugal, Espanha, França e Itália. Leciona desenho na Enba e no 
Instituto Nacional de Educação entre 1932 e 1937. Neste ano, assume o cargo de diretor do Museu Nacional 
de Belas Artes - MNBA no Rio de Janeiro, onde permanece até 1961.  
[...] Oswaldo Teixeira é uma figura polêmica. Está sempre no centro de debates acirrados, em que é atacado 
por suas posições artísticas e políticas. Difama o modernismo com veemência e defende o academicismo, 
fazendo com que se oponham a ele artistas como Quirino Campofiorito e Flávio de Carvalho e críticos como 
José Roberto Leite Teixeira. [...] Sua opinião a respeito do academicismo também é explícita. Acha que o 
ensino acadêmico é o único que pode dotar o pintor da técnica necessária para seu ofício. O Renascimento 
é seu período preferido. [...] Ele pinta retratos, naturezas-mortas, paisagens, temas religiosos e, sobretudo, 
nus femininos. Sua produção é abundante - fala-se de 4.000 desenhos e 2.000 telas - e vende bem” (Oswaldo 
Teixeira. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa706/oswaldo-teixeira Acesso em: 20 dez 2018 ). 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao115540/liceu-de-artes-e-oficios-rio-de-janeiro-rj
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22510/argemiro-cunha
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24656/rodolfo-chambelland
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21305/baptista-da-costa
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo355/arte-moderna
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo349/academicismo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa146/quirino-campofiorito
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9016/flavio-de-carvalho
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3637/renascimento
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo364/retrato
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo360/natureza-morta
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo363/pintura-de-paisagem
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo326/nu
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa706/oswaldo-teixeira
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Diretores dos Museus Histórico Nacional, Imperial e de Belas Artes, 
visitou a exposição e deu instruções aos funcionários que o 
acompanhavam no sentido de adquirem todas as peças que fossem de 
interesse do Governo. 
Foi então feita uma extensa lista e, caso único, tombado todo o catalogo 
do leilão. 
Sabedor desse desejo, meu Tio resolveu retirar da venda todas as peças 
escolhidas e as cedeu, em bloco, ao Governo. Muitas delas foram 
destinadas ao Museu Imperial, outras ao Museu Histórico, tendo sido 
enviados ao Palácio Guanabara os quadros de Franz Post (hoje no Museu 
de Belas Artes) e de Taunay (agora no Palácio das Laranjeiras) (MHN. 
PROC. 16/1941). 

Antes da doação, o relatório sobre os custos em réis da aquisição dos objetos 

escolhidos pelos órgãos do Estado já havia sido realizado e apresentado ao então 

presidente da República: 

Orçamento | Coleção Djalma Hermes- 1941 

Instituições Valor (réis) 

Museu Imperial 322.090.000 

Museu Histórico 644.000.000 

Museu de Belas Artes 1.409.400.000 

Serviço do Patrimônio 37.000.000 

Total 2.412.490.000 

Tabela 1 Orçamento dos custos da compra da Coleção Djalma Fonseca, 1941. 
FONTE: MHN. Relatório anual, 1941. 

Entre os objetos incorporados da coleção de Djalma Hermes ao Museu Nacional de 

Belas Artes, figuram : “Depois do baile”, “Velho Beduíno”, “Paisagem” e “No banho”, de 

Almeida Jr.; “Perfil”, de Victor Meirelles; “Nú”, “Retrato do pintor Arthur Timóteo”, 

“Retrato do pintor Décio Villares” e “A espreita e Primavera”, de Rodolfo Amoedo; “Vista 

de Olinda”, “Engenho de Cana”, “Paisagem de Olinda”, “Paisagem de Paraíba”, 

“Pernambuco”, “Paisagem” e “Amanhecer”, de Franz Post; “Danse des Nymphes”, “Convoi 

militaires” e “Les joueurs de flute”, de Taunay; “Giols e Cimabue”, “Louis XIV faisant ses 

adieux a Mile Lavalliere” e “União faz a força”, de Nicolas Taunay; “Paisagem”, “Vestíbulo 

do Palácio de Petrópolis” e “Quitandeira”, de Debret; “Auto retrato”, de Eliseo Visconti; “O 

Tocador de ocarina”, de Aurélio de Figueiredo; “Lavadeiras” e “O menino e o pão”, de 

Souza Pinto; “As lavadeiras”, de A. Timotheo; “Nu dansant”, de Rodin; “Cabeça de leão”, de 

Pedro Américo96. 

                                                                   
96 Cf. “Relação dos objetos adquiridos pelo governo do Dr. Djalma da Fonseca Hermes para o Museu Nacional 
de Belas Artes”. MHN. PROC. 16/1941, doc. 5. 
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Nos anos de 1940 a 1945, concentra-se, no somatório geral das aquisições, o maior 

montante de obras adquiridas em resposta às solicitações de compra por parte do museu 

(SILVA, 2013). Contudo nem todas as propostas de aquisição foram deferidas. Dentre as 

solicitações negadas pela União, destacou-se a da tela de Frans Post, que retrata 

Pernambuco durante a invasão holandesa, cujo pedido foi indeferimento97. Em 1981, a 

tela foi comprada pelo Metropolitan Museum of New York e encontra-se em exposição na 

instituição. 

2.3.1. Olhando para além da arte acadêmica: a diversificação do acervo 

O Museu, que já estava dotado de um acervo significativamente amplo, voltou a 

lidar, nos anos 60, com as questões relacionadas à sua vocação classicista acadêmica 

versus o estilo dito moderno, quando José Teixeira Leite foi empossado como o novo 

diretor do MNBA. Ao assumir o cargo, apresenta um plano extenso de reformulações que 

deseja fazer no Museu Nacional de Belas Artes. Em entrevista ao Jornal do Brasil 

(ALENCAR, 1961), sua lista de propostas chegou aos nada modestos 35 itens, que iam da 

criação de uma associação de amigos do museu à extinção do Salão Nacional de Arte, sobre 

o qual falaremos mais detidamente no capítulo 4. 

A Algumas propostas versavam sobre a política de aquisição da casa, sua ideia era 

criar uma comissão formada por críticos, técnicos e historiadores que se ocuparia dessa 

temática – reexaminando a validade ou não dos empréstimos de peças e o “câmbio de 

obras de maior valor histórico que estético” com outras instituições (Idem, p. 03). No seu 

pouco tempo de gestão, não houve a definição de uma política de acervos que 

estabelecesse diretrizes de gestão da coleção, como critérios e procedimentos para 

aquisição, salvaguarda e descarte. Contudo algumas ações isoladas merecem destaque 

por diversificar a noção de patrimônio e tentar precisar o caráter do acervo.  

No que tange ao acervo de obras de Victor Meirelles, a direção de Teixeira Leite 

apresentou duas ações importantes. A primeira foi a cessão de desenhos e pinturas do 

artista para o Museu Casa de Victor Meirelles, em Florianópolis. Essas peças foram 

somadas a outras de doações de particulares, formando a Coleção Victor Meirelles, 

composta por esboços de telas, desenhos de cabeças e nus, estudos para trajes, 

armamentos e cópias de obras de artistas estrangeiras. Entre as peças transferidas do 

                                                                   
97 “Proposta aquisição do quadro de Frans Post, assinado e data 1650”. Pasta: “Prop. de Aquis. Indeferidas 

Anos 40 (1949 a 1943)” (SILVA, 2013, p. 94). 
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MNBA para o Museu Victor Meirelles, está o “Esboceto da Batalha de Guararapes”, o 

“Estudo para Paisagem do Humaitá” e a cópia da tela de Géricault – “O naufrágio de 

Medusa”, ambas constavam no catálogo da exposição “Pedro Américo e Victor Meirelles – 

Retrospectiva”, de 1941, realizada no MNBA. 

Essas transferências merecem destaque, pois marcam uma necessidade de 

definição entre o valor histórico e o valor artístico das peças e também o compromisso do 

museu em formar um acervo comprometido com o último. Nesse sentido, muitos dos 

estudos realizados no processo de produção das famosas pinturas históricas de Meirelles 

foram transferidas. 

O “Estudo para Passagem de Humaitá” foi pintado entre 1868 e 1872, momento em 

que o artista percorreu os campos de batalha no Paraguai e, a bordo do vapor Brazil, foi 

testemunha da tomada da fortaleza de Humaitá. A tela é um registro importante dessa 

preocupação com o caráter testemunhal que impregna as pinturas de história.  

 

  

Figura 13. Esboceto para “Batalha dos Guararapes”, Victor Meirelles, c.1874/1878, Rio de Janeiro/RJ, Óleo sobre tela, 
54,0 x 100,0 cm 
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Figura 14. Estudo para “Passagem de Humaitá”, Victor Meirelles, c. 1868/1872, [Paraguai], Óleo sobre 
madeira, 44,2 x 67,5 cm 

Os eventos escolhidos pelos pintores de história, além de estarem em comunhão 

com a interpretação oficial produzida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

tornavam-se “agentes propagadores e ratificadores dessa história nacional” (CASTRO, 

2007, p.47). O uso de fontes e evidências empíricas era peça-chave da legitimação dos 

fatos históricos representados nas pinturas e o artista Théodore Géricault, um modelo da 

comunhão entre arte e pesquisa. Em um trabalho anterior dedicado ao assunto, expliquei: 

Sua [de Géricault] tela “A Balsa de Medusa” foi baseada na tragédia que 
acometeu uma embarcação oficial que ia da França ao Senegal no dia 2 de 
julho de 1816. O navio “A Medusa” naufragou e cerca de 150 pessoas 
ficaram à deriva no mar por 12 dias. Para compor a tela, Géricault realizou 
entre 1818 e 1819, uma minuciosa pesquisa e uma grande variedade de 
estudos para a pintura. Recolheu as informações publicadas nos 
periódicos da época, conversou com os sobreviventes que lhe contaram 
sobre o canibalismo necessário para sobreviverem. Consultou o 
carpinteiro da barca, que o ajudou a fazer uma maquete da fragata, onde 
poderia estudar as possibilidades de composição com bonecos de cera. 
Mas suas investigações não pararam aí, além dos estudos de modelos 
vivos, Géricault visitou o Hospital Beaujon para observar detalhadamente 
os doentes e moribundos e conseguir membros amputados do corpo 
humano para estudar em seu ateliê, assim também fazia com as cabeças 
de bandidos guilhotinados, que serviam para captar a dor e a morte em 
seu processo de decomposição. Os pintores começavam, então, a valer-se 
de recursos investigativos e, consequentemente, passaram a serem 
cobrados por isso (CASTRO, 2007, p.47). 
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A cópia “O naufrágio de Medusa” (Figura 15) foi realizada entre 1856 e 1861, 

período em que Victor Meirelles sai de Roma e vai estudar em Paris com a intenção de ser 

orientado por Delaroche, porém, com seu falecimento, acabou se inscrevendo nas classes 

de Cogniet e sendo dirigido, de fato, por Andrea Gastaldi (COLI, 2004, p. 37). 

Considerados desprovidos de valor artístico, os estudos e as cópias de obras 

estrangeiras são importantes testemunhas do repertório artístico construído pelo pintor 

e do seu comprometimento com a pesquisa e a precisão para alcançar uma narrativa 

visual fiel do fato histórico. Em contrapartida, a mesma gestão que transferiu parte do 

acervo do artista no MNBA, também se ocupou de catalogar o extenso volume de 

aquarelas e desenhos do artista, algumas, inclusive, pela primeira vez. Esse trabalho de 

catalogação foi empreendido pelo professor de história da arte e vice-diretor da 

instituição Donato Mello Jr. 

Ainda na década de 1960, as aquisições de obras começaram a dar seus últimos 

suspiros, contudo algumas contribuições foram muito significativas para a renovação do 

acervo. O primeiro passo em direção à abertura do museu para outras formas de arte não 

acadêmicas e ocidentais foi a criação de um espaço de discussão sobre a história da arte 

africana98. Esse interesse do museu em abarcar outras expressões artísticas para além da 

                                                                   
98 “Em 1962, José Roberto Teixeira Leite ofereceu um curso de arte africana no Instituto Brasileiro de 
Estudos Afro-Asiáticos e publicou na Revista Senhor uma matéria sobre a África, em parceria com o escritor 
Cândido Mendes de Almeida. Já em 1964, Teixeira Leite promoveu uma série de eventos no MNBA com 
temáticas relacionadas à África, como exposições, exibições de filmes, cursos e seminários. E convidou 
intelectuais negros brasileiros e africanos, como Abdias Nascimento e o presidente do Senegal Leopold 

Figura 15. O Naufrágio da Medusa, Victor Meirelles de Lima, c. 1856/1861, Paris, França, 
Óleo sobre papel colado em cartão, 35,9 x 52,5 cm 
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europeia, branca e elitizada se concretizou com a compra de uma coleção formada pelo 

escritor Gasparino da Matta e Silva durante suas missões diplomáticas a países africanos, 

por dois milhões de cruzeiros. Em 1964, formou-se, portanto, a Coleção África Negra. No 

mesmo ano, após a realização da exposição “África Negra”, tratada no capítulo 4, o Museu 

recebeu duas máscaras e outras peças como doação do Senegal. 

A Coleção África Negra continuou a ser ampliada nas décadas posteriores. Em 

1974, o museu adquiriu uma escultura e duas máscaras rituais do grupo Senufo. A 

primeira comprada de Clarival do Prado por três mil cruzeiros e o segundo grupo doado 

por Carmem Tinguely. Na década de 1980, a instituição realizou um esforço de estudo, 

catalogação e registro dessa coleção, inventariando o total de 103 peças (LODY, 1983). 

Dois catálogos sobre essa coleção foram produzidos: “Coleção de Arte Africana” (1983) e 

“Onde somos África?” (2011)”, realizados, respectivamente, pelo MNBA e pela Caixa 

Econômica Federal. 

  

                                                                   
Sedar Senghor, para dirigi-los”. Anunciava, talvez, o que se realizaria mais de uma década depois com a 
inauguração do Museu das Origens (BATISTA, 2017, p. 301). 

Figura 16. Máscaras Rituais na Coleção África Negra. Peça em madeira patinada, 0,270 X 0,70 X 
0,150 cm. Grupo escultural: Senufo, África Ocidental. FONTE: Catalogo Coleção Arte Africana, 
MNBA, 1983. 
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O objetivo original dessa iniciativa era ampliar o acervo da instituição a partir 

daquilo que lhe era ausente – a representação dos “diversos segmentos étnicos que 

contribuíram para a formação da nacionalidade” (LEITE, 2009, p. 256). No Catálogo de 

1983, o tema da nacionalidade é retirado do objetivo da coleção: 

O interesse do Museu Nacional de Belas Artes em tratar 
convenientemente esta Coleção reflete a clara concepção de arte sem 
preocupações rotulistas ou compartimentalizadas, lê-se arte de maneira 
aberta, lê-se arte de maneira como documentos do homem em sua 
constante evolução e transformação (LODY, 1983, p. 23). 

É necessário frisar que o pioneirismo do diretor Teixeira Leite para incorporar 

esse acervo ao MNBA exigiu muito esforço, já que o governo não demonstrava interesse 

em investir na instituição, muito em função também do intenso rodízio de ministros até 

meados dos anos 1960, o que dificultava a construção de uma rotina administrativa. Ainda 

de acordo com Teixeira, 

A partir de então e até 1964 tantos foram os ministros que se revezaram 
na pasta da Cultura – alguns, como Roberto Lyra, não duraram mais de 
uma semana – que se tornou impossível deles esperar qualquer 
providência ou ato que beneficiasse o museu; ao contrário, um deles, e 
dos mais ilustres, queria de todo jeito levar “Café”, de Portinari, e 
“Gioventù”, de Visconti, para decorar seu gabinete em Brasília, o que só 
não ocorreu porque o golpe de 1964 o destituiu (eis aí um belo serviço 
que o Museu ficou devendo aos militares!) (Idem, p. 253.) 

Em 1964, após o Golpe Militar, o diretor foi afastado do cargo pelo ministro da 

educação99 e substituído por Alfredo Galvão, a quem Teixeira Leite chamava “velho pintor 

acadêmico”. 

2.3.2. O acervo do século XIX em questão 

A instituição assumida por Alfredo Galvão possuía cerca de 1504 obras originais 

somente na Seção de Pintura Brasileira, das quais, as pinturas do século XIX continuavam 

a ser o carro chefe. De acordo com o “Catálogo de Pintura Brasileira”, publicado pelo 

Museu Nacional de Belas Artes, em 1968: 

[...] a representação da pintura colonial brasileira é pequena e pouco 
valiosa; dos artistas chamados de “transição” por que vindos do período 
colonial alcançaram os ensinamentos dos mestres da missão artística 
francesa que nos trouxe o neoclassicismo, possui este museu um original 
precioso de autoria de Manoel Dias de Oliveira Brasiliense “O Romano”, 
intitulado “Nossa Senhora da Conceição” e dois de autoria de Simplício 

                                                                   
99 Em outubro de 1964, José Roberto Teixeira Leite foi afastado da direção do Museu Nacional de Belas 
Artes, sob acusação de aplicação de verbas sem o planejamento de gastos devidamente aprovado pelo 
Ministro da Educação Flávio Suplicy de Lacerda. 
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Rodrigues de Sá – O irmão pedinte e Retrato do Marques de Inhambuque. 
Inegavelmente, a maior apresentação da pintura brasileira neste Museu é 
do século XIX, mas atualmente já nele existem originais bem 
representativos do sec. XX, expostos na galeria dos contemporâneos 
(PEIXOTO, 1968, p.02, grifos nossos). 

As 1504 obras existentes nessa Seção Pintura Brasileira estão distribuídas entre 

334 artistas, como é possível observar nesta tabela: 

Inventário das pinturas em 1968 

Nome do artista Nº de obras 

Rodolfo Amoedo 433 
Victor Meirelles 121 

Henrique Bernardelli 119 

Eliseu Visconti 23 
Dario Vilares Barbosa 20 
Zeferino da Costa 19 

Pedro Américo 18 

Decio Vilares 17 
Euclides Fonseca 15 

Trinas Fox 15 
Leóncio da Costa Vieira 11 
Helios Seelinger 10 

Tabela 2.  Inventário das pinturas do MNBA, em 1968. FONTE: 

Catálogo de 1968 

Durante os anos de 1970, a Escola Nacional de Belas Artes foi transferida para a 

Ilha do Fundão, contudo a recém-criada Funarte instalou-se no edifício do MNBA, 

chegando a ocupar, além das salas da Escola, algumas do museu. A instituição ficou 

circunscrita a 5.247 m2 – um terço do total de 14.560 m2 de área ocupável (MNBA, 1988, 

p. 19). E a preponderância da produção artística oitocentista sobre outros períodos 

continuava a ser vista como um problema a ser sanado, ainda em 1979. O então diretor 

Edson Mota lamenta: 

Devemos confessar a pobreza no que tange a trabalhos antigos 
propriamente e acontece o mesmo em relação à arte moderna. Poucos são 
os trabalhos de nossa arte colonial, dos quais apresentamos a tela “Nossa 
Senhora da Ajuda” exposta apenas nos últimos anos. Cumpre notar que 
as obras brasileiras daquele período não mereceram, por muito tempo, 
os cuidados dos Diretores da Pinacoteca e do Museu, que não lhes davam 
habilitação às galerias. [...] É de notar que o Catálogo Geral das Galerias 
de Pintura e Escultura da Pinacoteca, editado em 1923, não menciona um 
só exemplar do período, embora já estivessem, ao que tudo indica, nos 
porões da Escola, a Nossa Senhora da Ajuda e a Nossa Senhora da 
Conceição, de Manoel Dias. Houve incompreensão, que não foi 
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propriamente de homens, mas de uma época inteira que julgava “a igreja 
dos jesuítas uma flagrante prova do mau gosto e da falta de inteligência 
que presidiram a formação das suas obras”. [...] Esse pensamento, que 
infelizmente persistiu por muitos anos, causou claros imperdoáveis às 
coleções do Museu, dificultando os estudos do passado e, o que é mais 
grave, o abandono e a alienação de obras da maior importância. Só 
recentemente, dada a influência do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, foram encetadas pesquisas destinadas ao 
levantamento mais aprofundado em torno dos nossos pintores e 
escultores coloniais (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 1979, p. 17-
18). 

O acervo e as exposições eram formados a partir da ideia de criar uma linha do 

tempo da produção artística nacional. A supremacia das obras do século XIX, em 

detrimento das peças de arte colonial e moderna, criava a necessidade de preencher as 

lacunas dessa cronologia, assunto que trataremos mais à frente nesta pesquisa. 

A década seguinte anuncia a renovação que os museus estatais precisavam, 

sucateados e inseguros. A criação do Programa Nacional de Museus (PNM) traz novos ares 

para essas instituições. A ideia era estabelecer uma administração integrada para os 

museus que atuavam ao redor da Secretaria da Cultura do Ministério da Cultura, com o 

objetivo de difundir e implementar nessas instituições as novas concepções de museu, 

cultura e memória através da Fundação Pró-memória.  

A partir dos anos 80, registra-se um marco institucional desfazendo a 
imagem anterior de ‘memorial empoeirado’ ou ‘cárcere esquecido’, nos 
quais a (re)vitalização do acervo tornara-se secundária pelas políticas 
culturais obsoletas e emperradas, ou excessivamente burocratizadas. 
Com este novo tempo, as equipes do MNBA ampliam a atuação 
institucional, e confirma-se, pelo método da educação patrimonial, a 
participação do projeto educativo na produção e circulação de 
conhecimento na sociedade brasileira (LUSTOSA, 2002, p. 275).  

Além da criação de uma área autônoma dedicada à arte-educação, as galerias 

Visconti e Frans Post e a Sala Bernardelli foram reformadas100, a Sala Carlos Oswald foi 

inaugurada, foram criados gabinetes de desenho e gravura, e o Ministério da Cultura 

liberou verbas para a assistência dos seus museus. 

As doações ao acervo também cresceram, depois de um longo tempo inexpressivas. 

De 10.500 peças, em 1981, para 15.000, em 1988. Entre as doações, encontram-se 300 

obras de Djanira, cedidas pelo viúvo da pintora; o quadro Êxodo II, de Lasar Segall, 

efetuada pelo filho do artista; e a tela Brodósqui, de Portinari, concretizada pela viúva de 

                                                                   
100 “Uma das primeiras providências foi restaurar inteiramente a Sala Bernardelli [...]. A sala, destinada a 
exposições temporárias, recuperou seus 240 m2 originais, que haviam sido reduzidos devido a subdivisões 
efetuadas” (MNBA: Um museu crescendo, 1988, p. 19; MELLO JR, 1984-1985). 
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Otto Maria Carpeaux. O aumento do acervo gerou um problema de espaço, que somente 

foi resolvido com a saída da Funarte para o Palácio Gustavo Capanema, em 1988, o que 

significou a liberação 2/3 do prédio. 

As décadas de 1980 e 1990 representam o momento de expansão do edifício, que 

seriam bem aproveitadas nas megaexposições de Rodin, Monet, Salvador Dalí e 

Esplendores da Espanha, por exemplo. Iniciou-se um projeto de recuperação do seu 

acervo. Até 1984, cerca de mil obras sobre papel e mais de 500 pinturas foram 

restauradas. Nesse cenário, as telas “Batalha dos Guararapes” e “Batalha do Avaí” também 

foram retiradas para restauração e só voltam a ser expostas, em 1991, quando foi 

reinaugurada a Galeria dos Séculos XVII-XVIII e XIX, dobrando os espaços de exposições 

de 2000 m² para 4000 m², com a gestão de Heloísa Lustosa (LUSTOSA, 2002, p. 10).  

A passagem para o novo século marcou um olhar da instituição para fora de seus 

muros, abrindo suas portas para as chamadas megaexposições, que atraíram uma 

frequência de público ainda não experimentada pelo museu. Nesse período, o acervo do 

Museu Nacional de Belas Artes foi ofuscado pelas obras estrangeiras, que desembarcam 

sob holofotes, no Brasil.  
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CAPÍTULO 3 

DE UM RELICÁRIO À REINVENÇÃO DO MHN 

AS EXPOSIÇÕES DE LONGA DURAÇÃO DE SUA FUNDAÇÃO AOS ANOS DE 1990 

 

 

As exposições de longa duração do Museu Histórico Nacional são os lugares, por 

excelência, para se estudar a atribuição de histórico imputada aos objetos do acervo de 

um museu de história. De peças que dão o aval sobre o passado que essas mesmas obras 

são vestígios, nas quais as pinturas históricas são a maior corporificação do legítimo e 

verdadeiro. Passando para objetos com o valor de documentos históricos, que informam 

e sistematizam uma narrativa sobre o passado. Até o esforço de organizar esses objetos 

em torno de um problema histórico. O MHN fornece uma gama muito rica de possibilidade 

de se pensar a relação com o tempo através das definições de objeto histórico nos muros 

dessa instituição ao longo de sete décadas. 

 

3.1. O Culto do Passado: a construção e consolidação de uma tradição (1922-1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sala de exposição em 1922. FONTE: DUMANS, 1942, p. 389. 

Insígnias, plantas de cidade, pinturas de retrato de monarcas, canhões, caneta de 

presidente, diploma de renomado membro da elite carioca, esculturas, moedas, pintura 

histórica de grandes dimensões, todos esses itens exibidos em uma única instituição. 
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Como outros pesquisadores já sublinharam, as exposições do Museu Histórico Nacional já 

foram chamadas de “almoxarifado de miscelânea histórica” (WILLIAMS, 1997) e de “bazar 

das maravilhas” (BITTENCOURT, 2003), uma vez que os critérios de organização de seus 

objetos não eram de fácil apreensão, tampouco a narrativa expográfica subjacente. 

No Catálogo Geral de 1924, organizado por Gustavo Barroso, foram apresentadas 

as primeiras salas de exposições do museu. Nesse material, o próprio autor especificou as 

épocas abarcadas em cada uma das salas e arrolou o acervo exposto e, por fim, desenhou 

um panorama estatístico dos objetos da instituição. Ofereceu aos interessados um 

excelente trabalho de catalogação das peças da casa, uma vez que esse esforço era 

considerado a tarefa primeira de um “conservador”101. 

De acordo com a publicação, no total, eram 21 espaços em funcionamento, dois 

anos após sua fundação: 1. Ala dos Candelabros; 2. Sala dos Ministros; 3. Sala dos Retratos; 

4. Sala das Bandeiras; 5. Arcada dos Canhões; 6. Arcada das Pedras; 7. Arcada dos Côches; 

8. Escadaria dos Escudos; 9. Sala dos Capacetes; 10. Sala da Constituinte; 11. Sala do 

Sceptro; 12. Sala dos Thronos; 13. Sala Osório; 14. Sala dos Trophéos; 15. Escadaria das 

Armas; 16. Sala da Abolição e do Exílio; 17. Sala da República; 18. Galeria das Nações; 19. 

Sala de Conferências; 20. Gabinete do Diretor; e, 21. Secretaria. Excetuando os três últimos 

ambientes, por serem de uso majoritariamente administrativo, doze salas foram 

batizadas segundo a taxonomia (troféus, escudo, bandeira etc.), seis receberam 

denominações de acordo com a trajetória de indivíduos relevantes no campo político ou 

militar (Sala Osório e Sala dos Ministros), duas de temas caros ao Estado (Galeria das 

Nações e Sala da Constituinte) e, por fim, outras salas denominadas segundo a 

periodização cronológica (Sala da República e Sala da Abolição e do Exílio). Sendo assim, 

embora houvessem salas batizadas com nomes de personalidades e de períodos 

históricos, pode-se observar que a força das exposições se centrava nos objetos. 

Entre os espaços abertos ao público, a Sala dos Capacetes chama a atenção por três 

motivos. Primeiro, pela extensão temporal que abarca – Colônia, Brasil Reino, 

Independência e Regência, só comparada em termos de ambição com a Sala dos Ministros 

(MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1924). Depois, pelo número de objetos expostos – 328 

                                                                   
101 O termo “conservador” era largamente utilizado para identificar os profissionais de museus até a década 
de 1970, momento em que a “Nova Museologia” redefiniu o próprio conceito e função dos museus. Operou-
se uma rotura entre o conservador “tradicional” e o “novo” museólogo; ao primeiro, caberia a lida com os 
objetos, enquanto que, ao segundo, a reflexão sobre a relação do homem com tais vestígios. 
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peças, o terceiro maior acervo, no total de 21 salas102. Por fim, pela diversidade do acervo, 

bastante distante da seletividade que seu nome poderia fazer supor (MAGALHÃES, 2004). 

Dos 328 objetos, apenas quatro eram capacetes103 e ficavam dispersos entre material de 

construção, iconografia do Rio de Janeiro, retratos, oratórios, relógios, pratos, travessas, 

crucifixos, armas, mobiliário, entre outras peças, inclusive uma assinatura de Joaquim 

Silveiro dos Reis.  

 

Figura 18. Sala dos Capacetes, c. 1924. FONTE: Catálogo Geral de 1924. 

A diversidade de obras e a sua forma de disposição facilitava a atribuição de um 

certo tom pejorativo às exposições do MHN, pela incapacidade de vislumbrar naqueles 

espaços alguma ordenação ou serventia.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 19. Sala de exposição em 1922. FONTE: DUMANS, 1942, p. 391.  

                                                                   
102 Em 1924, a Sala dos Tronos contava com o maior acervo, 523 peças, enquanto a Sala dos Troféus exibia 
406 objetos. Cf. MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1924. 
103 Todos capacetes pertenciam à Imperial Guarda de Honra, dois eram de bronze e os demais de couro e 
metal. Cf. Idem, p. 60-73. 
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Por ocasião da criação do MHN, o cartunista Kalixto publica na revista carioca D. 

Quixote, uma charge intitulada “O Museu Histórico”, onde se lê: “Foi fundado o Museu 

Histórico, sendo nomeado para dirigi-lo o Sr. Gustavo Barroso” (sic). Logo, vê-se a imagem 

do diretor da instituição em vestes dos Dragões da Independência conduzindo com seu 

cavalo uma carroça chamada Museu Histórico, onde carrega toda sorte de objetos 

amontoados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem da instituição como um empilhamento de quinquilharias conduzido 

pomposamente por Gustavo Barroso em seu cavalo branco, apresenta-nos dois 

elementos. Primeiro, ao contrário do que se possa imaginar, a fundação do primeiro 

museu histórico não foi tão laureada por seus contemporâneos como os escritos de seu 

diretor nos levaria a supor. Segundo, o museu histórico foi apresentado como uma 

instituição desprovida de credibilidade, uma vez que seu acervo teria mais semelhança 

com um depósito de objetos sem uso ou mesmo valor, do que exatamente com um grande 

museu europeu. Interessa-nos aqui, essa última perspectiva. 

As noções de “sentido”, “nação” e “utilidade pública” nortearam a fundação dos 

museus modernos. Na contramão dessas ideias, encontra-se a representação do MHN 

feita por Kalixto permeada por uma áurea de “desordem”, “provincianismo” e 

“inutilidade”. Esse local do supérfluo e ilegítimo antagoniza com o que é próprio do campo 

científico – a verdade e a autenticidade. Tal contraponto não foi inventado pelo chargista. 

A construção de uma oposição entre fantasioso/real e falso/verdadeiro está na base da 

legitimação do saber histórico como disciplina, do qual o museu histórico também é seu 

Figura 20.  Kalixto, "O Museu Histórico", 1922. FONTE: “D. Quixote”, 1922 



90 
 

devedor, na medida em que flerta com os critérios científicos para imprimir autenticidade 

à prática museal. O museu moderno procura afastar-se da imagem do gabinete de 

curiosidades renascentista, mas, na base da construção desses estereótipos, estava a 

fundação de um saber ancorado na institucionalização da disciplina História. Forjada, 

portanto, na contraposição a outra atitude em relação ao passado – o antiquariado. O que 

se tem são duas formas de se apreender o passado, construídas como saberes antagônicos 

de modo nada ingênuo. 

Os antiquários são herdeiros de uma tradição humanista marcada pela pesquisa e 

erudição. Contudo, se os humanistas delegavam à palavra uma autoridade incondicional 

sobre os monumentos e seus vestígios, os antiquários observavam o texto com 

desconfiança, encarando os objetos do passado como testemunhas mais fidedignas de seu 

tempo, alheios aos humores dos indivíduos e redutos de um conhecimento mais original 

(CHOAY, 2001).  

A construção do estereótipo em torno das atividades antiquárias, em curso desde 

o século XVIII, passou a associar a esta prática: “falta de método na coleção dos objetos 

que guarda, amadorismo e, sobretudo, uma suposta falta de utilidade para um esforço 

colecionista desta ordem” (GUIMARÃES 2000, p.115). No centro da batalha, estava a 

emergência do conceito moderno de História e sua consequente transformação em 

disciplina. Operou-se a produção de uma oposição entre as práticas do antiquário e do 

historiador. Segundo Stephan Bann (1994), a chamada “história antiquaria” ficaria 

associada a uma incapacidade de atingir um conhecimento científico caracterizado pela 

disciplina História com seus métodos e apreço pela pesquisa, tornando a figura do 

antiquário uma representação do patético com tendências a elucubrações fantasiosas. 

Se abandonarmos as concepções pejorativas acerca do antiquariado, seria possível 

enxergar a atitude antiquária “como um relacionamento específico vivo com o passado e 

merece ser tratado nesses termos” (Idem, p. 132). O antiquário positivou a presença do 

passado através dos artefatos. Enquanto o historiador, em nome do método científico, 

afastou-se do passado e tornou-o objeto de reflexão, não de experimentação como fazia o 

primeiro: 

Nesse debate [“Querela dos Antigos e Modernos”] que conhece diferentes 
frentes de combate, mas nas quais, toda a História estará presente, papel 
especialmente importante será ocupado pelos Antiquários e por um tipo 
de trabalho que parecia desenvolver um interesse bastante especifico em 
relação ao passado: os restos materiais de sua existência e o seu culto quase 
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devocional poderiam atestar a existência efetiva desse passado e desse 
modo impor-se pela sua existência material ao legado da palavra escrita. 
Pela sua tangibilidade, o passado parecia possível de ser, agora, 
verdadeiramente acessado. (GUIMARÃES, 2000, p. 112. Grifos nossos) 

O processo de construção de uma autoridade em torno da figura do historiador 

desdobrou-se através de rupturas com outras formas de relação com o passado. Contudo, 

para compreender a disposição dos artefatos produzida por Gustavo Barroso no Museu 

Histórico Nacional é fundamental pensar em continuidades e abandonar os estereótipos. 

Para o diretor da instituição, a leitura histórica sujeitava-se ao culto dos objetos. E essa 

máxima orientou não somente uma postura em relação aos vestígios do passado, mas 

também a organização das exposições e a nomenclatura de suas salas. Utilizado nos 

artigos de Gustavo Barroso de 1911 e 1912 e repetido no estatuto do museu, o termo 

“culto” implica uma atitude de reverência respeitosa ao passado por parte de seu devoto. 

A tradição corporificada em objetos do passado exigia veneração. Os visitantes deveriam 

incorporar uma postura devocional, inclusive na forma de se apresentarem nas 

exposições. A entrada do público era liberada, desde que o indivíduo se apresentasse 

“decentemente”, conforme art. 43 do Decreto Lei 15.596 de 1922. 

Segundo a historiadora Aline Montenegro Magalhães (2004, p.39), no caso de 

Barroso: 

O que se percebe é uma supervalorização dos objetos como possibilidade 
de contato com o tempo morto, numa atitude romântica de devolver vida 
ao passado. O que estava em jogo não era a constituição de um texto 
cronológico ou, no mínimo, coerente, mas a possibilidade de impregnar o 
lugar de um determinado passado, de modo que ao visitante não 
restassem dúvidas quanto à existência desta época de reis, oficiais e 
nobres. Os objetos bastavam-se em si para dar conta dessa experiência, 
independentemente do lugar onde estivessem expostos. [...] O passado era a 
própria história e a história estava ali, em cada vestígio, perceptível aos 
sentidos. (Grifos nossos) 

No que se refere à montagem da exposição, é possível perceber a herança dos 

gabinetes de curiosidades renascentistas e dos antiquários do século XVIII na organização 

das peças na Sala dos Capacetes. A gravura que se segue é considerada a primeira 

representação imagética de um gabinete renascentista de História Natural, que teria sido 

montado pelo apotecário Ferrante Imperato (1521-1609), no Palazzo Gravina, em 

Napóles. A imagem foi publicada na obra “Della Historia Naturale”, em 1599. Nela, é 

possível observar a diversidade de evidências materiais colecionadas por seu 

proprietário. 
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Figura 21. Anônimo. Retrato do museu de Ferrante Imperato, gravura em metal, 
Nápoles,1599. 

Os museus herdaram o procedimento de reunir obras de forma cumulativa em 

suas paredes, como se pode observar na gravura de Pietro Antônio Martini (1739-1797), 

que retrata o Salão do Louvre, em 1787. A preocupação com a fruição individual das peças 

expressa em espaçamentos mais generosos entre elas só vai se consolidar no século XX. A 

direção de Alexander Dorner (1893-1957) no primeiro museu de arte moderna – o 

Landesmusem, em Hannover (ALE), entre 1922 a 1937, pode ser considerada um divisor 

de águas, pois alinhou as telas horizontal e espaçadamente (CINTRÃO, 2010). 

 Figura 22. Pietro Antonio Martini. Lauda-Conatum, Exposição do Salão do Louvre 1787, 
gravura, 1791. 
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A tradição herdada dos gabinetes de curiosidades e as novas montagens realizadas 

nos museus de arte ainda coexistiram durante boa parte do século XX. O Salão dos 

Independentes de 1924, no Grand Palais, em Paris, era um exemplo dos modelos 

transitórios entre as duas vertentes existentes na década de 1920. 

Figura 24. Salão dos Independentes, seção norte americana, 1924, Grand Palais, Paris. 

Convém ressaltar que, no proceder dos antiquários, não apenas a ação de 

colecionar ocupa um lugar central na sua prática, mas também o inventário dos objetos 

através de portfólios, dossiês e compilações com informações adquiridas e apuradas por 

Figura 23. “Galeria 44”, c. 1922. Após a reorganização do Landesmuseum por Alexander 
Dorner. 
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meio de correspondência, visitas e permuta de objetos com outros antiquários (CHOAY, 

2001, p. 65). Embora alguns colecionares terminassem por se especializar em algum 

gênero de “antiguidade” – em numismática, por exemplo, o conhecimento sobre a 

diversidade de objetos era apreciado, posto que os colecionadores guiavam seus amigos 

visitantes, explicando-lhes peça por peça, fazendo os papéis do que hoje conhecemos por 

pesquisador, curador e educador.  

Para Barroso, embora servissem a objetivos diferentes, o arrolamento e a 

catalogação do acervo também eram procedimentos fundamentais, e sua metodologia 

transmitida nos cursos de museologia criados no MHN. Contudo, ao contrário dos museus 

contemporâneos repletos de palavras em resumos e contextos espalhados pelas paredes 

das exposições, Barroso zelava pela primazia do objeto em detrimento da palavra, como 

na prática antiquária. Segundo ele, “a etiquetagem para uso do visitante nunca deve 

prejudicar o efeito dos objetos expostos” (1951, vol. I, p.72). São os objetos que evocam o 

passado, portanto, as peças em exposição eram motivo de reverência. As especificações 

do objeto e a pesquisa em torno dele apareceriam nos catálogos para não contaminar a 

relação do visitante com os vestígios do passado. A palavra aqui não era importante. 

Dessa forma, a disposição nas salas era fundamental para que o visitante fosse 

afetado por esse fragmento do passado. Em seu livro “Introdução à técnica de Museus” 

(1946), Barroso sublinhou a necessidade da organização dos materiais a fim de favorecer 

a comunhão entre o visitante e o vestígio do passado ali exposto. Tal exortação visava a 

construção de um ambiente intimista, que favorecesse a afetação dos artefatos sobre os 

homens.  

Para facilitar a circulação, permitindo melhor locomoção e melhor visão 
do conjunto da exposição, os centros das salas devem ficar bastante 
livres. As grandes salas em que essa locomoção se pode fazer mais 
facilmente apresentam o inconveniente de influir no ânimo dos visitantes 
psicologicamente para que acelerem a visita. Pelo contrário, as pequenas 
convidam ao recolhimento, à meditação, ao estudo. (BARROSO, 1949, p. 
54) 

A única alteração na estrutura do MHN levou cerca de dez anos para iniciar e só 

aconteceu em função do afastamento de Barroso, entre 1930 e 1932. Tal modificação não 

se deu na linguagem utilizada na disposição das peças, mas nos temas que as agrupavam. 

Na ocasião, o então diretor Rodolfo de Amorim Garcia optou por uma organização que 

apresentasse ao visitante eixos temáticos dispostos numa narrativa linear, ligando os 

objetos aos fatos históricos, mas, especialmente, aos grandes vultos da história nacional. 
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Pode-se afirmar que, neste momento, consolidou-se uma reformulação no conceito de 

museu empregado na organização das exposições, de um repositório de objetos de 

devoção passou-se a uma galeria de louvor a personalidades. Operou-se uma escrita da 

história alicerçada em biografias, na qual os períodos/fatos históricos atrelam-se a 

grandes vultos: Salas D. João VI (Colônia), D. Pedro I (Primeiro Reinado), D. Pedro II 

(Segundo Reinado), Comandante Tamandaré (Guerra do Paraguai), Getúlio Vargas 

(República), entre outras. 

Nesse pequeno período de gestão, Rodolfo Garcia também foi responsável pela 

primeira exposição temporária da instituição – “Exposição Comemorativa do Centenário 

de Abdicação” (1831-1931). Segundo Bittencourt (2001, p.13), nessa ocasião, Garcia teria 

tido a oportunidade de “aplicar no museu o método de crítica documental” que 

caracterizou seu trabalho de escritor e colaborador de Capistrano de Abreu. Portanto, 

adotou, pela primeira vez, um sistema de curadoria que se afastava do enfoque nos 

objetos e propunha um enquadramento temporal e temático. 

De 1924 até o início dos anos de 1950, a expansão do acervo da instituição esteve 

ancorada em grande parte na doação de particulares. Parte importante de sua política de 

aquisição, as doações estimuladas por Gustavo Barroso ganharam na gestão de Rodolfo 

Garcia um lugar de protagonismo dentro dessa narrativa da história nacional construída 

pelo museu. Com o retorno de Gustavo Barroso à direção do MHN, as alterações de seu 

antecessor foram incorporadas, assim como investiu na expansão das salas batizadas com 

nomes de “grandes vultos” da história nacional. Ou seja, os membros ilustres da elite 

brasileira responsáveis direta ou indiretamente por grandes doações recebiam em 

contrapartida salas em sua homenagem, imprimindo sua marca na história através do 

museu. 

Figura 25. Sala D. Pedro II, em 1930. FONTE: Revista Fon Fon, 28 de junho de 1930, p. 6. 
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Na década de 1940, foi organizada uma nova sala – Sala Carlos Gomes, com os 

objetos doados pela filha do compositor – Ítala Gomes Vaz de Carvalho, chamadas de 

“relíquias” no Guia do Visitante de 1957(MHN. Relatório 1943-1944, p.5-6). Porém, os 

maiores exemplos da importância dada aos doadores particulares na instituição residem 

nas salas dedicadas a Miguel de Calmon e a Família Guinle - salas Octávio (condecorações), 

Arnaldo (medalhas militares) e Guilherme Guinle (numismática). As famílias Calmon e 

Guinle foram as maiores doadoras entre 1924 e 1944, somando o total de 1443 objetos. 

 

Figura 26. Sala Miguel Calmon, c.1940. FONTE:  BARROSO, 1944. 

 
Figura 27. Sala Getúlio Vargas, c. 1950. FONTE: BARROSO, 1951, vol.1, p.09. 

A inauguração da Sala Getúlio Vargas, em 1945, também visava laurear a 

importância do presidente como grande patrono, concedendo doações, verbas e 

transferências ao MHN durante seu governo. A sala dedicada a Vargas era uma das mais 
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expressivas em dimensão e no montante de peças expostas, a ideia era reunir nesse 

espaço os objetos por ele doados, especula-se que haviam mais de 600 objetos em 

exposição (MHN. Relatórios 1943, 1944; 1945). 

Na reforma de 1955, o MHN criou a Sala 24 de Agosto composta com o mobiliário 

do quarto onde o presidente cometeu suicídio no Palácio do Catete104. Após sua morte, 

operou-se uma transformação, de presidente-patrono reverenciado foi inserido na 

história da República como um personagem dúbio. Os objetos por ele doados passam de 

mostras de sua benevolência e amor às artes para “relíquias”, peças do “mais alto valor 

histórico”, que evocam esse trágico passado recente. No Guia do Visitante de 1957 (p.35, 

grifos nossos), publicado pouco tempo depois da morte do presidente105, lê-se: “[Sala 

Getúlio Vargas] onde se exibem os objetos doados pelo mesmo durante o seu período de 

governo, tanto como Ditador quanto como Presidente Constitucional. Entre estes objetos, 

alguns de alto valor intrínseco ou histórico, sua máscara mortuária”. 

A prática de homenagear indíviduos como os membros da família Guinle, Miguel 

Calmon e Getúlio Vargas poderia apressadamente sugerir a escolha por um tipo de 

história – oficial, branca e elitista. Contudo, a historiadora Aline Montenegro Magalhães 

(2013), ao se deter sobre as representações acerca do MHN em guias de viagem, 

apresenta-nos o que chamou de uma singularidade ao analisar o “Guia do Viajante Rio de 

Janeiro e arredores” (1939) – a Sala Luís Gama. Tal peculiaridade reside na inexistência a 

sua menção no Catálogo de 1924 e no Guia do Visitante de 1955 - reeditado dois anos 

depois, pode-se acrescentar que tampouco foram encontradas referências a essa sala nos 

documentos institucionais consultados para esta pesquisa. 

Sabemos que em 1923, Gustavo Barroso adquiriu a Coleção J. J. Raposo, na qual 

encontrava-se o retrato de Luís Gama. Inicialmente, essa peça foi disposta na Sala da 

Abolição e do Exílio e descrita no Catálogo de 1924 como “retrato do grande abolicionista 

Luís Gama”. O cômodo trazia objetos vinculados ao tema da escravidão e da passagem da 

monarquia para a república. De 77 peças expostas, 31 estavam atreladas à história da 

escravidão no Brasil e, destas, 19 eram instrumentos de martírio de escravos. À exceção 

do retrato de Luís Gama, os demais eram fruto de homenagens e objetos referentes à 

Abolição, como a caneta com a qual foi assinada a Lei de 13 de maio de 1888. Portanto, 

                                                                   
104 As peças doadas por Vargas e ligadas à República são transferidas para o recém-criado Museu da 
República. 
105 O Guia do Visitante de 1957 foi uma reedição do publicado em 1955, por ocasião da inauguração das 
novas salas. Parte desse guia foi publicado no Diário de Notícias, de 07 de agosto de 1955. 
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embora 61% dos objetos evocassem a dor e a violência do cativeiro, o nome da sala 

sublinhava o fim da escravidão e os objetos expostos apresentavam esse capítulo da 

história de forma apaziguadora. Uma redenção promovida pela benemérita Princesa 

Isabel, sobre a qual um número significativo de peças faz menção. A marcante trajetória 

de Luís Gama106 dedicada à causa abolicionista apresentava-se como um viés de uma 

mesma luta encampada pela princesa, ou melhor, uma nota de rodapé a essa história. 

 

Figura 28. Sala da Abolição e do Exílio, c. 1924. FONTE: Catálogo Geral de 1924. 

Em algum momento entre 1924 e 1939, foi criado um espaço dedicado a Luís Gama 

– situado em um hall do MHN, que além dos instrumentos de martírio citados acima, 

abrigava joias de escravas, escultura de uma deusa africana, peças de Aleijadinho e da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Ouro Preto (MAGALHÃES, 2013). Podemos 

                                                                   
106 “Luís Gama (1830-82), nascido livre na Bahia, era filho de um fidalgo português e da africana Luísa 
Mahin. Foi vendido como escravo pelo próprio pai e assim caiu na rota do tráfico interprovincial, tendo sido 
embarcado primeiro para o Rio de Janeiro, em seguida para São Paulo. Depois de ter conseguido se 
alfabetizar, Gama reconquistou sua liberdade e, além de se tornar literato e jornalista brilhante, se fez rábula 
para defender judicialmente escravizados que a ele recorriam com as mais diferentes contendas, inclusive 
aqueles interessados em reivindicar carta de alforria para si ou para os seus. Ficaram famosos os anúncios 
desses serviços que Luís Gama fazia questão de publicar logo abaixo de anúncios de fugas e recompensa por 
captura de escravos nos jornais da corte. Ele sustentava publicamente que a escravidão era um roubo, por 
estar assentada numa transação ilegal, já que o tráfico atlântico havia sido proibido em 1831. Sua ousada 
atuação nos tribunais e na imprensa, bem como a participação em sociedades abolicionistas, interferiu nos 
encaminhamentos da chamada ‘questão servil’. Gama foi incisivo, como poucos, na exposição do quanto 
escravidão e racismo se entrelaçavam na cultura do Brasil oitocentista. Como já disse Elciene Azevedo, ele 
não abria mão de se reconhecer como homem negro em meios brancos, e ironizava, em seus versos, os 
dilemas raciais da sociedade brasileira. A habilidade de Luís Gama para agir em diferentes arenas políticas 
e mobilizar sujeitos distintos na luta contra a escravidão ficou evidente no seu enterro em 1882, quando o 
cortejo fúnebre foi saudado com discursos realizados por bacharéis e políticos, mas também por operários 
e vendedores de rua; prontamente definidos pela imprensa como ‘gente do povo’. Nessa ‘arraia-miúda’ 
estavam alguns dos seus parceiros e interlocutores na luta pela causa da liberdade” (ALBUQUERQUE, 2018, 
p. 328-9). 
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especular através da descrição das peças, que a mudança que se operou por curto tempo 

não foi apenas de nomenclatura de uma sala – o que já significaria muita coisa, porém, 

parece sinalizar uma ampliação da representação dos negros naquela instituição para 

além do seu lugar como escravos. Embora tais considerações careçam de mais dados e de 

um terreno mais firme para avançar, é instigante pensar na presença de uma sala 

dedicada a figura de um homem do século XIX - negro, livre e abolicionista - como Luís 

Gama em uma instituição que fez opções bem conservadoras em seus circuitos 

expositivos até a década de 1980. Uma singularidade, como disse Aline Montenegro 

Magalhães. 

O Museu Histórico Nacional firmava-se como um reduto conservador no meio da 

efervescência intelectual modernista dos anos 1920 e 30. Esse descompasso com os 

debates contemporâneos também se dá quando se analisa a concepção de história em 

vigor na instituição. O início dos anos de 1930 foi marcado pela publicação de três obras 

que iriam se tornar referências na formação dos historiadores e em sua produção 

acadêmica: “Evolução política do Brasil” (1933), de Caio Prado Jr; “Casa Grande & Senzala” 

(1933), de Gilberto Freyre; e, “Raízes do Brasil” (1936), de Sérgio Buarque de Holanda107. 

Contudo, assim como não se observaria eco das formas modernas de curadoria dentro das 

paredes do MHN, tampouco seria possível perceber mudanças significativas na concepção 

de história construída pela instituição.  

Pode-se afirmar que até meados da década de 1980, o Museu Histórico Nacional 

alinhava-se a uma historiografia tradicional, herdeira do então eclipsado Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. De sua fundação até 1889, o IHGB ditava as bases de 

uma escrita da História, constituindo-se como monopólio desse saber e peça chave da 

implementação de um projeto político empenhado na construção de uma identidade 

nacional. Sua produção visava solidificar os mitos de fundação por ela própria redefinidos, 

ordenar os fatos históricos de maneira linear, aspirando atingir uma homogeneidade 

histórica de caráter evolutivo, épico e monumental. O discurso historiográfico dessa 

                                                                   
107 Em seu livro “A tolice da inteligência brasileira” (2015), o cientista político Jesse de Souza analisa a 
importância dessas três obras para além da academia, apontando como foram fundamentais para a 
construção de uma percepção sobre a relação estabelecida entre mercado, Estado e sociedade, e, por 
conseguinte, de uma forma de se relacionar com a política permeada pelo que chama de “violência 
simbólica”. O autor sublinha a importância dessas obras de Sergio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre da 
seguinte forma: “Se dissemos [...] que Freyre é o pai fundador da concepção dominante de como o brasileiro 
se percebe no senso comum, então Sergio Buarque é o pai fundador das ciências sociais brasileiras do século 
XX e, consequentemente – e muito mais importante -, o autor da forma dominante como a ‘sociedade 
brasileira’ contemporânea se compreende até hoje com a chancela e a autoridade ‘científica’” (SOUZA, 2015, 
p. 31). 
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instituição inspirava-se em cânones europeus, imprimindo-lhe sua marca elitista, 

fortemente pautada em uma tradição iluminista e, portanto, na importância da instrução. 

(GUIMARÃES, 1988). 

A escrita biográfica tornou-se parte fundamental do sucesso deste projeto, uma vez 

que esta adequava-se ao caráter pedagógico da instituição, fornecendo às próximas 

gerações modelos de virtude e estabelecendo lições a serem apreendidas pelos leitores 

de suas publicações. A biografia foi um dos gêneros mais publicados na revista do IHGB. 

Entre 1839 e 1889, de um montante de 528 textos publicados, 167 foram classificados 

sob a alcunha de “Biografias e necrológicos” (GUIMARÃES, 1995). Segundo a historiadora 

Maria da Glória de Oliveira (2011, p.15): 

A ideia de que a tarefa da história era fixar a memória das vidas dos 
grandes homens funcionou como argumento decisivo para a 
incorporação da escrita de biografias ao programa do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro (IHGB) no século XIX. A necessidade de arrancar 
do esquecimento os nomes dos brasileiros ilustres afinava-se com o 
ambicioso empenho da agremiação em coligir documentos para a 
elaboração da história nacional, tendo em vista as demandas políticas 
peculiares à consolidação do Estado monárquico no Segundo Reinado.  

É interessante observar que dinâmica semelhante ocorreu com as publicações do 

Museu Histórico Nacional, onde a ênfase nas biografias encontrava outro mecanismo de 

legitimação na construção de uma história nacional. Segundo Aline Montenegro 

Magalhães (2004, p. 47): 

Os Anais do Museu Histórico Nacional começaram a ser publicados no ano 
de 1940, com recursos do Governo Federal, de acordo com a política 
varguista multifacetada de definição da cultura nacional. Os artigos, 
escritos pelos próprios conservadores da instituição, versavam sobre os 
trabalhos de pesquisa realizados, no sentido de cientificizar o culto da 
saudade que era realizado nas galerias dos heróis e dos grandes 
acontecimentos. Os estudos sobre cada objeto que compunha o acervo, 
assim como biografias dos “grandes homens” e descrições sobre como os 
fatos históricos aconteceram, sempre relacionados aos objetos da coleção, 
eram os temas mais recorrentes nessa publicação, conferindo a veracidade 
do discurso tridimensional. 

Portanto, muito além de tão somente ser uma estratégia de garantia, ampliação e 

manutenção do acervo do Museu Histórico Nacional, a construção de uma museografia 

laudatória, ancorada nas diretrizes do Instituto Histórico, apresentava-se como uma 

forma, por excelência, de autenticar o valor dos objetos e completar sua missão de 

instruir. Nesse sentido, parece que o Museu Histórico advogou o lugar de agência 



101 
 

pedagógica e propagadora da civilização – típica dos museus públicos modernos, que 

outrora pertencera ao Museu Nacional. 

A atuação do museu não se restringia ao papel de agência informal de 
educação pública. A repartição chega a reivindicar o papel de verdadeira 
assessoria, no que concerne ao uso cívico-pedagógico dos símbolos 
históricos. [...] O Museu Histórico Nacional neste momento, cumpre a 
função de guardião e difusor da memória nacional que, no Império o 
Museu Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tinham 
desempenhado. [...] Os servidores do Museu Histórico Nacional parecem, 
decididamente, preocupados em marcar o lugar da instituição como 
agência educativa, mas sem pretender abdicar do papel de difusores dos 
valores cívicos ligados à Nação (TELLES, 1997, p. 199-200). 

3.1.1. A exposição como relicário: ossos, fardas, porcelanas e pinturas históricas 

Em mais de trinta anos de existência, as diferentes exposições de longa duração 

organizadas no Museu Histórico Nacional transitaram em torno do objeto, tratado e 

chamado de relíquia. Esse tratamento dispensado às peças nos remete à noção de aura 

desenvolvida por Walter Benjamin, no texto “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”, publicado pela primeira vez em 1935 e reeditado em 1955. 

Preocupado com a reprodução técnica empregada pela fotografia e pelo cinema, Benjamin 

chama a atenção para a desvalorização do “aqui e agora”, do “original”, das marcas físicas 

da obra e de sua história como objeto de coleção. São elas que a inserem em uma tradição 

e lhe conferem autenticidade – “a qualidade que nos permite reconhecer que o objeto é, 

até nossos dias, aquele objeto único sempre idêntico a ele mesmo” (BENJAMIN, 1994, 

p.167). Na acepção de Benjamin, a aura “é uma figura singular, composta de elementos 

espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela 

esteja.” (Idem, p.170). Além da autenticidade, a aura se caracteriza pela unicidade - seu 

caráter único, que remete à sua origem, revestindo-a de um valor de culto, de sacralização 

(Idem, p. 171). 

Os valores de autenticidade e unicidade aparecem na fala de Gustavo Barroso 

através do uso do termo relíquia, quando se refere aos objetos encarnados do caráter de 

testemunho. Em carta ao redator do Jornal do Comércio, em 12 de junho de 1939, Gustavo 

Barroso sublinha: 

A Sala General Osório é uma das salas mais ricas do Museu Histórico pelo 
valor das relíquias do Grande Soldado nela expostas: suas armas, seus 
objetos de uso pessoal, seus uniformes de campanha, seus retratos, seu 
poncho transpassado pelas balas paraguaias e até os próprios dentes e 
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fragmentos de ossos extraídos do profundo ferimentos recebido em Avaí 
(MHN. PROC 05/29, n. 4 e 4.1, grifos nossos). 

E insiste para que o periódico destaque a importância desses objetos reunidos na 

Sala General Osório: 

A Diretoria do Museu [...] faz esta retificação para que seja posta em realce 
uma das mais belas salas do Museu, na qual estão reunidas as relíquias 
dum dos maiores brasileiros. Nela não há absolutamente quadros e 
desenhos das épocas colonial e monarquia. Tudo ali relembra o 1º 
Comandante Chefe de nossas armas no Paraguai (MHN. PROC 05/29, n. 4 
e 4.1, grifos nossos). 

O uso do termo relíquia parece transpor a ideia de aura ao objeto do museu 

histórico, condensando o caráter testemunhal impregnado na peça à uma atitude de 

reverência. A autenticidade era marcada pelo caráter único da obra, que carregava o 

espectro do evento que testemunhou, seja nos furos de bala do poncho do general ou nos 

seus próprios ossos em exposição. Na perspectiva de Barroso, o visitante se afetaria pelos 

vestígios da Guerra do Paraguai e poderia evocar esse passado pelos sentidos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Sala Osório, década de 1920. FONTE: Catálogo de 1924. 
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Figura 30. Poncho do General Osório usado na Guerra do 
Paraguai. FONTE: Catálogo de 1924. 

Outros objetos também carregam essa aura - emprestando a terminologia de 

Benjamin, como parte da forca que matou Tiradentes108, os pratos que pertenceram a 

Duque de Caxias e a tela “Passagem de Humaitá”, sobre evento testemunhado e pintado 

por Victor Meirelles109. A coleção do Museu Histórico Nacional contava também com 

diversos uniformes do período do Segundo Reinado, inclusive um poncho de D. Pedro II, 

exposto ao lado de espadas e troféus na Sala Duque de Caxias. “Evocava-se, novamente, 

através das roupas, o corpo, a memória desses heróis que deveriam ser cultuados” 

(FREESZ, 2015, p.114).  

Ao ser solicitada a transferência de todos os trajes do Imperador para o Museu 

Imperial, em carta do diretor do SPHAN – Rodrigo de Melo Franco, de abril de 1941, 

                                                                   
108 Encontramos documentação sobre a transferência de carruagens e de uma “forca” do Museu Nacional 
para o Museu Histórico Nacional, em 1923 (MHN. PROC 05/23). 
109 O documento que faz referência a transferência de objetos de valor histórico do Museu Naval para o 
MHN, entre eles a tela em questão (MHN. PROC 24/27). 
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Gustavo Barroso se posiciona contra a cessão das peças sublinhando a importância dessas 

relíquias e sua relação com outras tantas na mesma sala de exposição.  

O poncho é uma peça insubstituível na Sala Duque de Caxias, onde o 
Museu Histórico conserva e expõe as relíquias das nossas guerras 
estrangeiras e os troféus das vitórias do nosso Glorioso Exército. [...] de 
modo que sua retirada desfalca profundamente o esplendor do conjunto 
do mostruário que relembra esse memorável feito militar. Além disso, a 
sala é dominada pela estátua equestre do imperador com o uniforme que 

trajava naquele dia (MHN. PROC. 15/41, fls. 11).  

Embora houvesse uma sala dedicada a D. Pedro II no circuito expositivo daquele 

momento, o diretor optou por deslocar o poncho do Imperador para um dos ambientes 

dedicados à memória da Guerra do Paraguai. Essa operação indicava que, na sua 

compreensão, o objeto evocava mais o evento que testemunhou do que a biografia 

daquele a quem pertenceu, sem a necessidade de menção às características físicas ou 

técnicas do objeto. De acordo com Freesz (2015, p. 117): 

O poncho em questão foi utilizado por D. Pedro II na rendição de 
Uruguaiana, e, ao posicioná-lo em meio aos objetos do evento histórico, 
Barroso valoriza-o como testemunhos materiais autênticos da batalha, 
ou, de acordo com suas próprias expressões, ―relíquias da guerra.  

Outra função importante desses objetos-relíquia era o da instrução. No Guia do 

Visitante (1957) era reforçada a importância daquelas peças para a produção de filmes, 

peças de teatro e artigos jornalísticos. A autenticidade desses objetos seria o meio mais 

confiável para acessar o passado e dele extrair conhecimento fidedigno para qualquer fim.  

Pode dizer-se que praticamente, todos os filmes e peças de fundo 
histórico montados ultimamente no Brasil se tem socorrido do Museu 
Histórico para exatidão de cenários, indumentária, caracterização de 
personagens tradicionais, costumes e, até composição de diálogos. 
A par desses assuntos, raro é o cronista de imprensa que, ao discorrer 
sobre a natureza histórica, não vale de informações obtidas no Museu 
Histórico, na maioria ilustradas com fotografias de objetos ou pessoas. 
(Guia do Visitante, 1957, p. 13, grifos nossos) 

Importantes pinturas históricas estavam expostas em salas que não faziam 

referência direta aos eventos históricos que representavam. Seguem duas fotografias de 

salas de exposição na década de 1950, onde se observa pinturas de história em destaque 

em cada uma delas: a Sala D. Pedro I, com “Sessão do Conselho do Estado” (1922), de 

Georgina de Albuquerque, e, a Sala Nobreza Brasileira, onde se pode ver a tela “O baile da 

Ilha Fiscal” ou “A ilusão do Terceiro Reinado” (1905), de Aurélio de Figueiredo. 
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Figura 31. Sala D. Pedro I, c. 1957. FONTE: Guia do visitante, 1957. 

 

Figura 32. Sala da Nobreza Brasileira, c.1957. FONTE: Guia do visitante, 1957. 

A Sala D. Pedro I apresentava uma série de objetos-relíquias, como a espada levada 

pelo Imperador no dia da Independência e a outra usada por ele no cerco do Porto, além 

da mesa da Constituinte de 1823, dos objetos da Marquesa de Santos e de diversas 

pinturas de retrato da Família Real. No alto, a esquerda, pode-se ver na fotografia a tela 

de Georgina de Albuquerque. O quadro representa o momento em que D. Leopoldina, 

presidindo interinamente a reunião do Conselho do Estado, entregou as cartas que 

deveriam chegar a D. Pedro I e que precipitariam a Independência do Brasil. É possível 

observar que a tela se articulava com as relíquias, criando um ambiente onde os grandes 

eventos da história nacional (da qual o homenageado era protagonista) poderiam ser 

evocados. O Guia do Visitante de 1957 sequer faz menção à tela de Georgina de 
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Albuquerque, que coloca D. Leopoldina como um elemento determinante no processo de 

Independência. A imagem serve apenas para abrir uma janela para um evento do passado, 

sem que dele se produzam novas interpretações. 

O quadro “O Baile da Ilha Fiscal”, ao contrário, foi destaque da mesma publicação. 

Na segunda fotografia [Figura 32] é possível ver o quadro de Aurélio de Figueiredo, no 

canto direito da imagem. O objetivo da Sala Nobreza Brasileira era expor as peças que 

compunham o cotidiano da corte do Império, ao fundo, pode-se observar as vitrines com 

as louças brasonadas e monogramadas desses personagens ilustres. Dispersas pelas 

paredes, encontravam-se os retratos a óleo dos membros da corte. A pintura histórica de 

Figueiredo aparecia com uma função narrativa importante a de evocar o melancólico fim 

daquela realidade de luxo e privilégios, já sem o aporte da monarquia. Novamente, a 

imagem não servia para representar um evento, mas para “dar a ver” e fazer emergir uma 

realidade de outrora. 

 

3.2. A instituição em crise: a falência da tradição (1959-1984) 

Nas décadas posteriores ao falecimento de Gustavo Barroso, em 1959, no que se 

refere às exposições do MHN, não haverá mudanças substanciais. Na verdade, seu 

sucessor Josué Montello, diretor entre 1960 e 1967, teria como maior desafio a 

transformação do Palácio do Catete em museu, sob a responsabilidade do Museu Histórico 

e com parte do seu acervo transferido para o novo espaço museológico. No Relatório de 

1961 (p.04), pode-se observar o impacto dessa transferência de acervo: 

Salas da República – em virtude da transferência do acervo republicano 
para o antigo Palácio do Catete e do retorno de alguns objetos da coleção, 
foi feita uma revisão nas vitrines destas salas, verificação e conferência 
do fichário das mesmas, desinfecção dos objetos, uma vez que as mesmas 
se transformaram em depósitos. Posteriormente foi feita uma arrumação 
maior, sendo transportados todos os objetos das vitrines e os quadros da 
Sala Deodoro para a Sala da República, a fim de que lá pudessem ser 
acomodados os quadros que nos foram enviados do Palácio do Catete. 
Estes, embora não obedecendo a cronologia nem escola, serão pendurados 
à parede, etiquetados e limpos (Grifos nossos). 

A realocação do acervo do Museu Histórico não veio acompanhada de alterações 

na proposta museológica da casa, como se pode observar acima. É emblemático que um 

ano antes tenha sido criada a Sala Gustavo Barroso, em 29 de dezembro de 1960, em 

homenagem ao seu fundador, com objetos doados pela família, cedidos pela Seção de 
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História e pela conservadora do museu Nair de Moraes Carvalho110. Coroando sua vocação 

como galeria de grandes vultos nacionais com a inserção de seu “saudoso diretor” no rol 

dos grandes homens da história nacional, mesmo que o Relatório de 1960 aponte que a 

sobrecarga de serviços administrativas tenha impedido até o arrolamento dos objetos 

dessa coleção. 

A inauguração do Museu da República conta com um sucesso de público imediato, 

mantido ao longo da década de 1960.  

 

Gráfico 5. Índice comparativo de visitação entre o MR e o MHN, 1961-1966. FONTE: CHAGAS & GODOY, 1995, p. 43. 

O sucesso de visitação do recém-criado Museu da República expunha a própria 

decadência do MHN. Submetidos à mesma administração e orientação museológica, já que 

o Museu da República era uma divisão do Museu Histórico Nacional, o descompasso entre 

as duas instituições evidenciava um “acelerado processo de cristalização” e crise no MHN, 

afundado em problemas estruturais, roubos e o próprio engessamento como centro 

difusor do debate museológico no país (GODOY & CHAGAS, 1995, p. 43). 

A primeira alteração estrutural significativa aconteceu na gestão do militar Léo 

Fonseca e Silva, entre os anos de 1967-1970. As exposições baseadas nos “mobiliários 

grandes, madeiras maciças, detalhes, aparelhos completos, numerosos, importados, 

muitos deles brasonados, individualizados” chegariam ao fim (SANTOS, 2006, p. 58). A 

Sala Miguel de Calmon foi extinta. A autora Regina Abreu (1996) se referiu a este capítulo 

                                                                   
110 Nair de Moraes Carvalho foi uma das primeiras alunas do Curso de Museus e funcionária da instituição 
entre os anos de 1937 e 1959, colega do antigo diretor, ela foi responsável pela organização da Hemeroteca 
Gustavo Barroso até 1973. 
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da história do museu como a de “desfabricação do imortal”, uma referência ao título de 

seu próprio livro “A fabricação do imortal”, que analisa a doação da Coleção Miguel 

Calmon à instituição e sua transformação em peça importante do circuito expositivo da 

casa.  

Em 1969, a nova montagem da exposição de longa duração passou a ter como eixo 

a evolução histórica linear. Das 40 salas, apenas 12 foram utilizadas na exposição, 

dispostas com a seguinte organização: Sala Brasil – Colônia I; Sala Brasil – Colônia II; Sala 

Brasil – Colônia III; Sala Brasil – Reino; Sala da Independência; Sala do Primeiro Reinado; 

Sala do Segundo Reinado I; Sala do Segundo Reinado II; Sala da Guerra do Paraguai I; Sala 

da Guerra do Paraguai II; Sala do Ocaso da Monarquia I; Sala do Ocaso da Monarquia II. As 

salas são pensadas de forma desarticulada, em função dos recursos escassos disponíveis 

à instituição. Cada módulo foi delegado a um funcionário do museu111, que deveria 

construir e aplicar uma proposta de exposição. O elo de ligação entre as salas foi a inserção 

de fotografia ampliadas, doadas pela Editora Bloch, que criavam a ambiência através de 

panoramas, por exemplo (GODOY & LACERDA, 2002, p. 174).  

Entretanto, longe de marcar uma ruptura com o conceito de história e a matriz 

museológica implantada por Gustavo Barroso, essa reorganização apontava para uma 

tentativa de recuperar a sua noção de “tradição” em tempos de instauração da ditadura 

no país. Segundo Solange Godoy e Carlos Chagas (1995, p. 47), “o Museu responde aos 

interesses do Estado ditatorial articulando um discurso discreto e conservador, 

assumindo ares de instituição neutra e apolítica”. Os autores vão mais além, sublinham 

que a escolha da imagem da Imperial Guarda de Honra (Figura 33) para figurar no convite 

de reinauguração da exposição, assim como a utilização de réplicas dos antigos uniformes 

por parte da segurança da casa sinalizam para a recuperação da valorização da história 

militar e do patriotismo, bases da própria fundação do MHN, em 1922.  

  

                                                                   
111 A relação dos profissionais e seus respectivos módulos ficou assim definida: Brasil Colônia – Clovis 
Bornay (museólogo); Reino Unido, Independência e Primeiro Reinado – Teresinha Sarmento, substituída 
por Solange Godoy (museólogas); Segundo Reinado – Dulce Ludoff (museóloga); Guerra do Paraguai – 
Afonso C. V. de Carvalho (historiador); e, Ocaso da Monarquia – Auta Barreto (museóloga) (GODOY & 
LACERDA, 2002, p. 174). 
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Figura 33. Convite para a inauguração do novo circuito expositivo, 1969. FONTE: Hemeroteca 
Gustavo Barroso. Museu Histórico Nacional. 

Além fazer referência às concepções de museu e história dos anos iniciais da 

instituição, tal escolha dialogava diretamente com o primeiro catálogo publicado pelo 

museu em 1924, onde também se podia ver os capacetes da Imperial Guarda de Honra na 

capa, em destaque. 

 

 

Figura 34. Detalhe da capa do 1º Catálogo Geral do Museu Histórico Nacional. FONTE: MHN. 
Catálogo de 1924.  
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Na contracapa do convite de 1969 encontrava-se uma legenda, que ressaltava a 

importância de uma temática militar como destaque da reinauguração e exaltava o papel 

de Gustavo Barroso na construção dessa história patriótica:  

A gravura mostra um soldado da Imperial Guarda de Honra de Pedro I. 
Esse uniforme, com ligeiras modificações, é hoje o uniforme de gala do 
regimento de cavalaria de guardas, conhecidíssimo como Dragões da 
Independência, atualmente sediado em Brasília.  
Foi por iniciativa de Gustavo Barroso que o exército reviveu esse famoso 
uniforme. 

Na virada da década de 1970 para os anos de 1980, com o clima de reabertura 

política, ações importantes da área de cultura abririam caminho para uma nova 

concepção de museu no seio do MHN. A criação da Fundação Pró-Memória, em 1979, 

apontava para uma missão muita clara: “a restauração e a revitalização dos bens de valor 

cultural e natural existentes no país”, no art. 1º da Lei nº 6757, de 17/12/1979, que 

estabelece sua fundação. Em 1984, como resultado direto dessas mudanças, foi elaborado 

o Programa Nacional de Museus, braço do FNPM na reestruturação dos museus 

brasileiros. 

 

3.3. Novos atores e olhares sobre o passado (1985-1994) 

O Programa Nacional de Museus, criado em 1982, simbolizava um alinhamento 

entre o debate contemporâneo sobre o papel dos museus e as políticas públicas da área 

de cultura. Como já salientamos, o PNM não propunha uma intervenção direta na gestão 

das instituições, mas sim a tentativa de construção uma administração integrada entre os 

museus e a Secretaria da Cultura do MEC. O que nos interessa nesse capítulo é perceber o 

impacto do PNM na reformulação do circuito expositivo. O programa foi extinto em 1989, 

com o Governo Collor, contudo, entendemos que suas reverberações foram sentidas até 

meados dos anos 1990, com a conclusão do projeto de revitalização iniciado em 1985. 

O desejo de construção de uma coordenadoria nacional das instituições 

museológicas parece ser bem antigo, em entrevista para o Boletim SPHAN/Pró-Memória, 

de 1982, Rui Mourão citando Gerardo Câmara – membro do conselho do PNM e diretor 

do MHN, afirmou que tal reivindicação da classe museológica amargava sua espera há 40 

anos (PROGRAMA, 1982, p. 02). Contudo, nessa mesma publicação, as origens do projeto 

de uma coordenadoria geral são atribuídas ao contexto dos anos de 1970. Dataria de 
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1974, no I Encontro dos Dirigentes de Museus, em Recife, a primeira recomendação 

formal para a criação de uma política museológica. E, três anos depois, uma comissão do 

Departamento de Assuntos Culturais do MEC, recomendava a fundação de uma instância 

de diálogo e de administração em nível nacional para as instituições museológicas (Idem, 

p. 02). 

As origens do projeto de criação de uma administração nacional dos museus não 

são objeto deste estudo, entretanto, é possível perceber uma mudança na percepção da 

função dessas instituições e, consequentemente, da necessidade de construção de uma 

política pública que permitisse sua potencialização por volta da década de 1970. A 

principal expressão da efervescência do debate em torno do papel dos museus foi a Mesa 

Redonda de Santigo (1972), berço do movimento da Nova Museologia, que seria 

consolidado na Declaração de Quebec, em 1984. 

A Declaração de Santiago (1972), segundo Myrian Sepúlveda dos Santos (2004, 

p.58), “pode ser considerada um marco que estabelece as fronteiras entre a museologia 

das coleções e aquela que concebe o museu como instrumento de desenvolvimento 

social”. Este documento enfatizava a necessidade de um maior comprometimento dos 

museus e seus agentes com os problemas sócio-políticos e o reconhecimento do papel do 

cidadão como parte ativa deste processo. A função dos museus como lugares de 

salvaguarda do patrimônio nacional e de instrução da população foi problematizada, na 

medida em que a ênfase passava a recair no seu potencial de interlocução e transformação 

da realidade ao seu redor, não mais de modo verticalizado, mas buscando ser mais 

acessível ao público e promover o diálogo. A literatura especializada vem apontando que 

a partir da Mesa Redonda de Santiago se estabelece uma “transferência de foco das 

coleções para a comunicação e para a necessidade do visitante” (Idem, 2004, p.58). Nessa 

atmosfera de mudanças que, em 1985, Solange Godoy assumiu a direção do Museu 

Histórico Nacional112. 

O primeiro ano de direção foi marcado pela realização de uma avaliação 

diagnóstica da casa, que se desmembrou em muitas reformas estruturais, e, também pela 

experimentação no campo expositivo. Nesse momento de reestruturação da instituição, 

elaborou-se um programa chamado “A nova proposta para o Museu Histórico Nacional”. 

                                                                   
112 Como já mencionamos no capítulo 1, a nomeação de Solange Godoy foi acompanhada de muita 
turbulência em torno do afastamento do então diretor Gerardo Britto Câmara, contudo a articulação da 
equipe da instituição consegue mantê-la no cargo até 1989. 
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O novo conceito para o MHN previa a criação de cinco novos módulos para a exposição de 

longa duração: Expansão e Defesa; O Brasil no Sistema Colonial; Sociedade, Trabalho, 

Produção, Cultura e Lazer; O Processo de Independência; e, Transportes Terrestres – 

houveram uma série adaptações a essa proposta ao longo do seu período de execução.  

De forma mais imediata, foi realizada uma exposição de curta duração chamada 

“Nossos problemas, nossas soluções”, que serviria para apresentar a precária situação do 

museu e veicular as novas diretrizes propostas para o prédio e o circuito expositivo. 

A proposta de revitalização do Museu foi elaborada com base em um 
extenso diagnostico que, além de revelar o precário estado de 
conservação em que se encontrava o prédio, ao final de 1984, evidenciou 
a inadequação no funcionamento de algumas seções da casa, 
principalmente, a desatualização de seu circuito de exposição permanente, 
projetado segundo técnicas há muito ultrapassadas. Além disso, foram 
avaliadas as características arquitetônicas do prédio e a natureza do 
acervo existente – elementos que, somados ao critério principal segundo 
o qual o Museu Histórico Nacional deve transformar-se em um museu-
síntese, capaz de refletir a formação histórica do Brasil como um todo, da 
forma mais básica possível, constituíram-se nos condicionantes mais 
importantes da nova filosofia do Museu (MÓDULOS, 1985, p.15, grifos 
nossos). 

Na sequência, a equipe do museu montou um módulo experimental chamado 

“Sociedade: trabalho, produção, cultura e lazer”’, o tema foi selecionado pela sua 

abrangência, oferecendo maior liberdade aos curadores, e, pela inovação que esse eixo 

temático traria aos visitantes oriundos das escolas, desacostumados ao tratamento 

dispensado por essa experiência expográfica ao conteúdo histórico. Segundo a então 

diretora do museu, 

[...] a intenção do Museu Histórico Nacional é, além de complementar o 
trabalho das escolas, oferecer ao aluno uma forma diferente de 
aprendizado que prescinde da utilização do livro didático e da aula 
expositiva. Para isto, a exposição, que foi montada na sala 9 do Museu 
aproveitando o material exposto anteriormente nas salas 1, 2 e 3 – 
atualmente sendo restauradas -, utiliza um grande elemento cenográfico: 
um painel que representa a fachada da casa do século XIX que eles vão 
estar conhecendo. Para chegarem ao interior da casa, as crianças terão 
que mudar de nível, passando para um piso inferior, o que significará a 
mudança do estado emocional de chegada, para um estado adequado à 
percepção do interior montado com os objetos do acervo. Toda a 
dinâmica do trabalho objetiva possibilitar às crianças uma vivência do 
espaço e das situações propostas. [...] Um grupo de funcionários do museu 
estará, durante as visitas, caracterizando personagens da época; porém, 
não haverá distinção entre eles e os visitantes (MÓDULOS, 1985, p.15, 
grifos nossos). 
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O módulo “Sociedade: trabalho, produção, cultura e lazer”’ testava novas soluções 

expositivas e formas de arte-educação – inspirada no Projeto Massangana do Museu 

Imperial. A organização por eixos temáticos foi aplicada na reestruturação da exposição 

de longa duração, assim como o uso de pessoas caracterizadas nas atividades educativas, 

com o objetivo de afetar os visitantes e convidá-los a pensar a sociedade do passado a 

partir dos muros do museu. 

 

Figura 35. Atividade Educativa, c. 1989. FONTE: Museu Histórico Nacional, 1989, p. 20. 

Esse processo de revitalização do museu contou com uma extensa gama de 

profissionais, inclusive de outras instituições113. Capitaneada pelo historiador Antônio 

Luís Porto de Albuquerque, responsável pela recém-criada Assessoria de História, uma 

equipe interdisciplinar buscou alinhar a instituição a abordagens historiográficas e 

museológicas mais modernas, reorganizando seus setores, pensando um novo circuito de 

                                                                   
113“Além dos integrantes da equipe do MHN, vários profissionais já foram mobilizados para cooperar no 
trabalho. Entre eles, o historiador Antônio Luís Porto de Albuquerque, responsável pela estruturação do 
roteiro que servirá de base para a montagem do novo circuito de exposição. Do Museu da República (SPHAN, 
n. 33) – instituição que está passando por revitalização idêntica a que se pretende para o Museu Histórico 
Nacional – veio Luis Antonelli, arquiteto com participação em inúmeros projetos para museus. Cuidando da 
Seçao de Exposições está Tereza Cristina Moletta Scheiner, museóloga e professora do curso de Museologia 
da UNI-RIO” (MHN em tempo de revitalização, 1985, p. 43). 
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exposições de longa duração e investindo na pesquisa. De 1985 a 1990, o MHN abandona 

sua função de lugar de culto, proposta por Barroso, e, investiu em um perfil mais 

acadêmico através da abertura de seu Arquivo Histórico e Biblioteca para estudantes e 

pesquisadores, assim como a inauguração de sua Reserva Técnica114, executando as 

propostas da Nova Museologia de abrir o museu e seu acervo à interdisciplinaridade e à 

pesquisa.  

 

Figura 36. Cartaz da exposição Re-tratos, desenhos de 
Clécio Penedo. Museu Histórico Nacional, 1985. 

Parte importante da inserção do MHN nesse projeto de reconstrução nacional 

embalada pela redemocratização e pelos novos recursos disponibilizados pela FNPM, foi 

a reavaliação do seu próprio entendimento acerca do conceito de história e, 

consequentemente uma mudança em sua percepção de passado e a reavaliação de sua 

missão enquanto instituição responsável pela construção de uma memória nacional. 

Ainda no ano de 1985, no mês de setembro, foi inaugurada a exposição temporária “Re-

Tratos”, com retratos de figuras históricas realizados pelo artista Clécio Penedo. Essa 

primeira iniciativa do novo museu marca novos tempos para a instituição.   

                                                                   
114 Em 1984, o Boletim do SPHAN anuncia a abertura do museu a pesquisadores: “O MHN colocou a 
disposição de pesquisadores e estudantes universitários o acervo de sua biblioteca (cerca de 14 mil livros, 
1838 títulos de periódicos e 5mil folhetos para consulta) e do arquivo histórico (30mil documentos de 
diversas coleções, datados do século XIX e início do século XX)” (MHN/BIBLIOTECA, 1984, p. 29). 
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No catálogo da exposição, o historiador e assessor do Museu Histórico Nacional – 

Antônio Luiz Porto e Albuquerque - sublinha logo no primeiro parágrafo a intenção da 

instituição de se afastar das gestões anteriores, enfatizando as ideias de recomeço e 

mudança. 

O Museu Histórico Nacional revitaliza-se; podemos dizer mesmo que 
renasce. Revigora seu espaço físico, que o tempo deteriorou seriamente, 
restaura seu acervo, conserva-o e cuida de elaborar uma nova proposta 
conceitual. Pretende-se com isso que o público encontre a História do 
Brasil por meio de testemunhos que o levem à compreensão da trajetória 
histórica de nosso país, convidando-o a pensar nela sem ufanismo, mas 
com interesse patriótico e verdadeiro amor (MUSEU HISTÓRICO 
NACIONAL, 1985, s/p, grifos nossos). 

Na sequência, segue apresentando que esta revitalização não se limita a 

modificações superficiais, mas que atingirá aquilo que marca o caráter de um museu 

histórico, sua concepção de História.  

Nesse momento de mudanças, o Museu Histórico Nacional apresenta o 
trabalho de Clécio Penedo, RE-TRATOS, que traz uma questão nova sobre 
a representação dos personagens oficiais de nossa História. O artista não 
procura vê-los como mitos construídos com o tempo, mas se pergunta sobre 
a condição humana de cada um deles. Sem qualquer pretensão iconoclasta 
e sem veleidade de fazer crítica histórica – posto que é artista – Clécio 
apenas propõe o questionamento, suscita a dúvida, para que, por meio 
dela, se busque mais e melhor a verdade na História. Clécio quer fazer ver 
que a História é feita pelo povo, por todos em conjunto, pelos anônimos e 
pelos notáveis. Sem mitos, a História não corre perigos, pois que a 
derrubada daqueles não derruba o povo nem os valores patrióticos, mas 
humaniza e clarifica a própria história. Daí Clécio concentrar seu trabalho 
sobre os personagens e não sobre os fatos. Opõe-se ele à ideia do retratista 
oficial, que necessariamente engrandece o retratado, aureolado pelo poder, 
e o enaltece, tornando-o mais distante, quem sabe assim mais temido ou 
respei tado (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1985, s/p, grifos nossos).  

A primeira exposição organizada na instituição atingiu justamente aquilo que foi 

caro à construção de uma história oficial dentro dos seus muros por mais de sessenta anos 

– o enaltecimento de heróis nacionais. Pela primeira vez se contrapunha a uma concepção 

de história herdeira das diretrizes do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, afastava-

se de uma noção homogenia e elitizada de passado e propunha “o questionamento”, 

suscitava “a dúvida”. Apresentava uma História “feita pelo povo, por todos em conjunto, 
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pelos anônimos e pelos notáveis”, que “humaniza” o mito, trazendo-o para perto dos 

indivíduos que visitam a exposição. 

 

Os retratos trazidos por Clécio Penedo produzem um misto de estranhamento e 

familiaridade, mesmo o observador que desconhece quem foi Marquês de Herval ou, até 

mesmo, Duque de Caxias, vai compreender pelas vestes e pela composição da obra que se 

trata de um grande personagem da história nacional. Os elementos de representação dos 

heróis nacionais utilizados nas pinturas históricas, que são reproduzidas à exaustão em 

livros didáticos, estão todos ali: a personagem centralizada, imponente com sua farda e 

sua montaria. A ironia do artista foi apresentar essa imagem em pequenas dimensões, 

usando materiais pouco grandiosos para a representação de vultos históricos, como o 

lápis de cor. Incluiu elementos futuristas, como se os personagens fossem ciborgues. 

Desconstruiu sua auréola mítica com uma pequena lâmpada sobre sua cabeça. Incluiu um 

coração, uma pomba branca sobre a arma e até estrelas em lugares pouco ortodoxos. 

Como observa Porto e Albuquerque, o artista provocava o público e o instigava e duvidar 

do que reconhecia como imagem canônica. 

  

Figura 37. Clécio Penedo. “Espada e coração no Herval”. 
Lápis de cor e vinil, 40 X 33 cm, 1984. 

Figura 38. Clécio Penedo. “Bentos, Balaios e Sabinos, o 
homem vem aí”. Lápis de cor e vinil, 40 x 32 cm, 1984. 
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[...] A excessiva influência do aspecto mítico da História pode dificultar o 
entendimento da intenção do artista em provocar, com seriedade, sua 
reinterpretação. E Clécio Penedo parece justamente oferecer ao público 
uma provocação. Se ela não for rejeitada, será possível discutir o fato e o 
personagem envolvidos na grande trama histórica que o artista procura 
abordar (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1985, s/p, grifos nossos ). 

Em 1987, foi inaugurada a exposição “Colonização e Dependência”, uma adaptação 

do módulo “O Brasil no Sistema Colonial”, que, convém reforçar novamente, passou a 

levar o nome da tela encomendada à Clécio Penedo. Essa atmosfera de revitalização do 

Museu Histórico continuou com a finalização das obras e a abertura ao público do Pátio 

Minerva, da Biblioteca e do Arquivo Histórico.  

O espírito de experimentação se manteve com a mudança de direção, Ecyla C. 

Brandão continuou com a organização de exposições de curta duração, buscando dessa 

vez levar o acervo da casa para fora do museu, aplicando as diretrizes da Nova Museologia 

na direção da dessacralização do acervo e do espaço físico dos museus. Foram exemplos 

as exposições “Memória Cearense: reproduções de fotografias Hugo Leal”, “A República 

no Traço de Rian” e “Romantismo: arte e objetos”, que levou a experiência do museu para 

o Norte Shopping, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro. 

 

 
  

Figuras 39, 40 e 41. Cartazes das exposições itinerantes do Museu 
Histórico Nacional. Da esquerda para a direita: "Memória Cearense", "A 
República de Rian" e "Romantismo: arte & objetos". FONTE: Pasta 
Cartazes de Exposições. Museu Histórico Nacional. 
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No período entre 1992 e 1994, são inauguradas novas exposições de longa 

duração, que apresentam o passado a partir dos módulos: Memória do Estado Imperial I 

(1992), Memória do Estado Imperial II (1993), No Tempo das carruagens (1994) e 

Expansão, Ordem e Defesa (1994). Esta última contou com a consultoria dos historiadores 

Ilmar Rohloff Mattos (PUC-RJ), Luís Affonso Seigneur de Albuquerque e Márcia de 

Almeida Gonçalves (CHAGAS & GODOY, 1995). A ideia desde o início era criar módulos 

que não se relacionassem cronologicamente com os demais, inclusive fisicamente, 

fornecendo acessos independentes para cada um deles, permitindo que o visitante tivesse 

a liberdade de criar seu próprio roteiro (MÓDULOS, 1985, p.15). 

Figura 42. Clécio Penedo. “Colonização e dependência”, 1987. Acrílico sobre madeira. Rio de Janeiro: MHN. 

O museu abria-se a um novo tratamento do seu acervo em uma nova forma de 

exposição, que rejeitava abertamente a solenidade e a reverência exigida pelos circuitos 

expositivos criados na instituição de sua fundação até a década de 1980. Investiu-se na 

independência dos eixos-temáticos e, logo, dos próprios visitantes. A imagem 

encomendada a Clécio Penedo, em 1986, seria o painel síntese da nova proposta de museu 

– uma obra que abre ao observador e nunca cessa de apresentar conexões diferentes, 

como em um jogo da memória. No guia do MHN, publicado em 1994, a obra era 

apresentada da seguinte forma: 

O painel foi encomendado, tendo como objetivo mostrar a visão de um 
artista contemporâneo sobre o processo histórico brasileiro, 
aproximando-o da proposta conceitual da exposição. Feito em uma 
linguagem atual, a partir de símbolos conhecidos, a obra seria capaz de 
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problematizar, despertar a reflexão, e a perplexidade no visitante, no 
momento em que ele iniciasse a visita. 
O painel é composto por três partes: a primeira aborda a formação do 
Estado nacional português, a expansão marítima e a descoberta da 
América. 
A segunda refere-se ao sistema colonial, às riquezas da colônia e à mão-
de-obra escrava. 
A terceira trata da crise do sistema colonial, do processo de 
independência, da manutenção de dependência e das perspectivas para o 
futuro. 
Toda a obra se assemelha a um grande quebra-cabeças ou a um jogo de 
memória, que pode ser montado de acordo com o interesse e 
conhecimento do visitante, facilitando um ir e vir na leitura, 
proporcionando, assim, uma melhor observação do passado histórico de 
causas e efeitos. São relações entre o ontem e o hoje, associações sutis que 
mais despertam que explicam o tema da exposição ‘Colonização e 
Dependência’ (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1994, p. 12-3). 

Sendo assim, a nova estrutura de exposições da instituição optou pela construção 

de conceitos chaves para amalgamar a história ali apresentada. Na publicação 

“Conhecendo o Museu Histórico Nacional”, publicada pela primeira vez em 1994, que 

tinha por objetivo auxiliar a orientação dos professores durante a condução da visita com 

seus alunos, lê-se sobre a exposição “Expansão, Ordem e Defesa”: 

A formação da sociedade brasileira tem se processado, através dos 
tempos, em profunda relação com o movimento da expansão territorial. 
No curso desta experiência, os três principais grupos étnicos que a 
realizam – brancos, negros e indígenas – sempre sob a direção do 
elemento branco, construíram diversas ordens nos espaços ocupados. 
Assim, buscam manter e expandir seus interesses e, ao mesmo tempo, 
garantir sua defesa frente a ameaças internas ou externas, reais ou 
imaginárias.  
[...] Expansão, ordem e defesa parecem nunca ter fim, como se 
compusessem uma história cujo movimento se dá em torno de seu 
próprio eixo. (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1994, p. 33, grifos do 
autor). 

Essa escolha teórica feita por Luiz Porto e Albuquerque, inspirado nas obras de 

Fernando Novaes e Caio Prado Jr, oferecia uma história com ênfase na dominação e no 

subdesenvolvimento como marcas do passado colonial. Buscava-se marcar uma visão 

crítica sobre as relações entre passado e presente, afastando-se do culto aos heróis 

nacionais, munindo o visitante da exposição das ferramentas para refletir e agir como 

agente do desenvolvimento social em um país latino americano.  
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Mas como a instituição enxergava esse visitante com quem se buscava comunicar? 

A responsável pela Coordenadoria de Programas Educativos e Culturais, que geria 

o Setor de Exposições do MHN - a museóloga Teresa Scheiner, em entrevista concedida 

para o Boletim SPHAN/Pró-Memória (1985, p. 17-19) nos traz algumas pistas. 

Ela ressalta ainda a importância da cenografia na realização do projeto: 
‘a utilização da cenografia se justifica por vários motivos. Primeiro, 
porque tem uma ligação muito forte com a realidade do visitante, 
provocando facilmente o seu emocional ao permitir a reprodução da época 
enfocada de maneira muito mais fiel; segundo, porque ela é bonita, e o 
brasileiro tende a rejeitar o que é muito racional e profundo, porém 
desprovido de beleza; por último, porque irá facilitar a aproximação 
público/museu, contornando o problema causado pelo fato de a maioria 
do povo brasileiro, além de não ter uma tradição como visitante de 
exposições, ser ainda semialfabetizada’. 
O museu, segundo Tereza, tem sido até hoje, uma instituição de elite. 
Porém, o Museu Histórico Nacional, por suas próprias características, 
pretende atingir toda a população e, para isto, deve levar em conta que 
ela não se interessa por museus e que tem dificuldade para ler um texto 
muito extenso. ‘O grande público não entende bem a relação que há entre 
uma peça que está na vitrine e uma gravura exposta na parede. Esta 
ligação para o museólogo e para algumas pessoas, é um pouco complicada 
para a maioria’. Para ela, a utilização de recursos cenográficos dará ao 
museu a emoção característica do teatro, recriando a realidade de uma 
forma muito mais fácil de ser captada pelo visitante comum’. 
A museóloga cita ainda um outro motivo importante: ‘uma grande 
exposição é um grande espetáculo e, como tal tem um custo de montagem 
e manutenção altíssimo; portanto, nós não podemos nos dar ao luxo de 
manter a casa aberta para receber cem pessoas por mês. Nós precisamos 
de atividades que tragam muita gente’ E continua, ‘no Rio de Janeiro, nós 
estamos competindo com o Maracanã, os teatros, a praia e com as escolas 
de samba, que usam recursos cenográficos e que o povo adora. Então, por 
que nós também não usamos?’  

O novo conceito de museu e, especialmente, sua ênfase na comunicação com o 

público aparece aqui como preocupação central da coordenadora do Setor de Exposições. 

Para Scheiner, o ponto nevrálgico dessa equação era como atrair o visitante ao museu. 

Para nós, a questão é por quê? A museóloga apresentou o perfil da população brasileira, a 

fim de legitimar sua estratégia: “o brasileiro tende a rejeitar o que é muito racional e 

profundo” ou “a maioria do povo brasileiro, além de não ter uma tradição como visitante 

de exposições, ser ainda semialfabetizada”. O visitante que se desejava atrair foi 

desenhado como um indivíduo passional e pouco familiarizado com a leitura. Em uma 

dinâmica que entende o novo projeto de circuito expositivo como uma narrativa sobre o 

passado, faz-se fundamental criar formas alternativas de leitura a esse visitante peculiar. 

Se ele prefere o lazer das praias, do Maracanã e do Carnaval, cabe ao museu comunicar-
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se na linguagem que se supõe que seu visitante tenha proximidade, tornando mais 

palatável a leitura desse passado.  

Nesse sentido, a cenografia seria um recurso por excelência: “Para ela [Scheiner], 

a utilização de recursos cenográficos dará ao museu a emoção característica do teatro, 

recriando a realidade de uma forma muito mais fácil de ser captada pelo visitante comum”. 

Indiscutivelmente, a nova proposta para o MHN buscava se comunicar com esse “povo 

brasileiro” e suas demandas sócio-políticas, a cenografia foi uma parte desse processo, 

assim como os temas escolhidos – dependência econômica e subdesenvolvimento, e, a 

incorporação de elementos marginalizados da sociedade antes apagados da história 

nacional – o trabalhador e os indígenas, por exemplo. Contudo, ao mesmo tempo em que 

esse visitante era protagonista das escolhas de percurso na exposição, a sua presença no 

museu e na história ainda eram mediados por uma noção verticalizada de conhecimento. 

Ainda assim, a preocupação eminentemente didática dessa nova abordagem, 

possibilitou que a instituição convidasse seus visitantes à ação no presente, ao invés de 

evocar um passado como lugar de reverência. O visitante sai do lugar de veneração para 

construir ele mesmo um novo futuro. 

 

3.4. A tela “Combate Naval de Riachuelo” em três tempos 

 

Figura 43. Victor Meirelles. “Combate Naval de Riachuelo”, 1882-1883. 460 X 820 cm. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: 

Museu Histórico Nacional 
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A tela “Combate Naval de Riachuelo” foi encomendada pelo Ministro da Marinha 

Affonso Celso de Assis Figueiredo ao pintor Victor Meirelles, no ano de 1868. A imagem 

trata da batalha naval vitoriosa realizada no rio Riachuelo, na Argentina, no dia 11 de 

junho de 1865, após a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança115. A encomenda fazia 

parte de um projeto de construção visual da História do Brasil, na qual a Guerra do 

Paraguai ocupava um lugar de destaque por ser um acontecimento contemporâneo, ou 

seja, atraente para o artista pelo interesse gerado pelo tema e para o Estado pela narrativa 

gloriosa de um evento cercado de críticas negativas nos periódicos nos anos finais da 

batalha. 

O quadro foi exposto pela primeira vez na 22ª Exposição Geral de Belas Artes, no 

ano de 1872, na AIBA. Quatro anos depois, a obra foi exibida na Exposição Universal, que 

aconteceu na Filadélfia, no translado de volta ao Brasil, a tela foi destruída116. O pintor 

executa uma segunda versão, em Paris, entre 1882-1883, que foi apresentada na 

Exposição Geral de 1884 e integrada ao acervo da Academia Imperial. 

Em 1890, a obra é transferida da antiga academia para o Museu Naval e, em 1924, 

retorna a Escola Nacional de Belas Artes, segundo documentos apresentados pelo diretor 

de documentação da Marinha – Max Guedes, na década de 1990 (MHN. PROC 06/1931). 

Em 1931, a tela foi enfim transferida para o Museu Histórico Nacional. 

Durante parte da gestão de Gustavo Barroso, “Combate Naval de Riachuelo” foi 

exposta na Sala Barão do Amazonas, em homenagem ao comandante que levou o exército 

brasileiro à vitória na Batalha do Riachuelo - Francisco Manuel Barroso da Silva. Nesta 

sala, foram dispostos objetos ligados à Guerra do Paraguai. Na vitrine apresentada em 

primeiro plano a esquerda, na fotografia abaixo, estava exibida uma farda militar utilizada 

no evento. As peças eram tratadas como relíquias, objetos de reverência, elos entre o 

passado e o presente.  

  

                                                                   
115 “Em 1º de maio de 1865, em Buenos Aires, foi assinado o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. Nele se 
determinava que só se negociaria a paz mediante a deposição de Solano López. Estabeleciam-se, também, 
novas fronteiras entre os países litigantes ao final do combate, assim como sentenciava que o Paraguai, 
enquanto nação agressora, pagaria pelos gastos decorrentes da guerra” (SCHWARCZ, 2002, p. 303). 
116 As telas “Primeira Missa no Brasil” e “Passagem de Humaitá” do mesmo artista foram enviadas para a 
Exposição Universal de 1876, a última acabou sendo destruída e também foi executada uma segunda versão.  
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Figura 44. Sala Barão do Amazonas, c. 1950. FONTE: MHN, 2013. 

A pintura histórica apresentada nesse contexto também estava carregada de 

autenticidade, uma vez que esta imagem foi executada após o artista ter viajado aos 

campos de batalha. A tela está impregnada de um caráter testemunhal, que legitima sua 

narrativa como verdadeira. Esse aspecto foi valorizado por Gustavo Barroso, todos os 

objetos escolhidos para compor a sala seriam testemunhas oculares da Guerra do 

Paraguai, responsáveis por evocar o passado e promover uma imersão nesse evento da 

história nacional. A tela de história não apenas evocava, ela abria uma brecha para esse 

passado, que se desejava cultuar. 

Na década de 1970, o Museu Histórico Nacional havia passado por uma grande 

reestruturação no circuito de exposições, aliás a primeira após a morte de Gustavo 

Barroso. Como já apresentamos nesse capítulo, as reformulações buscaram criar uma 

organização cronológica dos eventos da história nacional, que iam da Sala da Colônia à 

Sala Ocaso da Monarquia.  

A tela de Victor Meirelles foi disposta na Sala Guerra do Paraguai. Embora 

claramente a organização do novo espaço de exposição tenha procurado estar atenta às 

novas abordagens sobre curadoria em museus, que privilegiavam a disposição horizontal 

dos quadros pelas paredes, a noção de museu relicário se manteve. Porém, aqui, essas 
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relíquias serviam para autenticar as glorias do passado militar como verdadeiras e dignas 

de veneração. 

Figura 45. Sala Guerra do Paraguai, c. 1970. FONTE: MHN, 2013. 

Com a inauguração do módulo “Expansão, Ordem e Defesa”, em 1993, o quadro de 

Meirelles voltava às paredes do museu após um longo período aguardando financiamento 

para a sua restauração, de 1986 a 1991. Nessa exposição, “Combate Naval de Riachuelo”, 

de Victor Meirelles, passou a ocupar posição de destaque na instituição, uma sala de quase 

500 m². Localizada no térreo, no hall de entrada da instituição, a obra foi disposta de 

maneira solitária, valorizando o impacto de sua grande dimensão (460 X 820 cm).  

Embalada pelas questões trazidas pela Nova Museologia e o desejo de tornar o 

visitante o elemento central das exposições e não a coleção, o Museu Histórico Nacional 

buscou novas linguagens e aparatos que dinamizassem sua proposta expositiva, da qual a 

exibição da tela “Combate Naval de Riachuelo” era um exemplo. A sala possuía uma 

arquibancada para os visitantes observarem a pintura, assim os envolvendo na sedutora 

atmosfera do cinema117. A tela acompanhada da arquibancada e de uma iluminação amena 

                                                                   
117 Em artigo do jornal O Globo, do ano de 1994, o jornalista Gilberto Abreu anunciava que o diretor de 
cinema Silvio Tendler havia aceitado o convite para filmar um vídeo sobre o quadro de Victor Meirelles. E 
que nas palavras do próprio cineastas: “Minha ideia é fazer algo multimídia e barato. Será um vídeo com 
detalhes do quadro. Ao mesmo tempo em que terá uma visão geral da obra, através de um monitor de 
televisão o espectador poderá observar outras cenas”. Além dessa reportagem, mais nenhuma outra 
menção a esse vídeo foi encontrada, nem mesmo com o próprio cineasta. De qualquer forma, mesmo que 
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realçava a dimensão do sublime na grandiosidade da tela de Meirelles. Ao trazer um 

cânone dos gêneros artísticos – a pintura histórica – para uma experiência lúdica que 

imita o cinema, o Museu Histórico Nacional ofuscou seu caráter testemunhal, sua 

autenticidade não residia mais nesse lugar de objeto-testemunha. Afinal, a linguagem do 

cinema criou e naturalizou outros mecanismos para garantir autenticidade. 

Aqui, o que é invisível é a própria irrealidade. O que a plateia não vê é 
subterfúgio. A ficção, a própria natureza do filme, as técnicas da filmagem 
e da projeção – tudo é esquecido, afastado pelo poder físico da imagem 
falada, aquela máscara barulhenta colocada sobre o semblante da 
realidade (CARRIÉRE, 1995, p. 52). 

Isolado de outros objetos do seu tempo, o quadro de Meirelles já não seria apenas 

o fragmento visível e palpável do passado. Nesta exposição, talvez a pintura histórica 

tenha se reencontrado como seu objetivo primeiro - o de “envolver” e “seduzir” seu 

espectador. Porém, ao contrário da 22ª Exposição Geral de Belas Artes, que contava com 

as polêmicas dos periódicos, os catálogos ou o argumento de sua produção in loco 

reforçando sua veracidade, agora, estes mecanismos já não se faziam necessários. O poder 

de convencimento e persuasão do cinema emprestava a esta imagem canônica sua 

sedução de autenticidade. 

 

Figura 46. Módulo Expansão, Ordem e Defesa, c. 1990. 

 

  

                                                                   
tenha sido um projeto não realizado, cabe imaginar que a tela acompanhada da arquibancada, da pouca 
iluminação e da exibição dessa colagem de imagens realçaria a dimensão do sublime na grandiosidade da 
tela de Meireles (ABREU, 1994). 
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CAPÍTULO 4 

UMA GALERIA DE ARTE NACIONAL 

O MNBA EM BUSCA DE IDENTIDADE ATRAVÉS DE SUAS EXPOSIÇÕES 
 (1937-1995) 

 

 

 

Figura 47. Galeria de Arte Brasileira do Século XIX, com “A Primeira Missa no Brasil”, de Victor 
Meirelles em destaque. FONTE: Site do MNBA, 2018. 

De um total de cerca de 20 mil peças (pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, 

fotografias e mobiliário) que compõem o Museu Nacional de Belas Artes, mais de 4 mil 

são obras produzidas no século XIX, herança dos professores e alunos da Academia 

Imperial de Belas Artes. A instituição possui a galeria permanente mais antiga do Rio de 

Janeiro, totalmente dedicada a esse acervo – a Galeria de Arte Brasileira do Século XIX, 

também conhecida como Galeria Nacional. Após reformas estruturais e restauração de 

boa parte das peças, em 2011, o museu reinaugurou a galeria118. O curador da exposição 

                                                                   
118 Sobre o projeto de modernização do museu, iniciado em 2004: “Depois de três anos fechada para 
reforma do espaço, modernização da expografia e restauração de pinturas, esculturas e mobiliário, a Galeria 
volta a oferecer ao público o maior e mais importante acervo de arte brasileira oitocentista. Além de retomar 
a exibição de ícones das artes visuais como Batalha do Avaí (de Pedro Américo) e Primeira Missa no 
Brasil (de Victor Meirelles), a Galeria reabre com acervo restaurado e ampliado para 230 obras – cerca de 
110 a mais do que no início de 2008, quando foi fechada. Entre as novidades, estão curiosidades como as 
telas São Pedro de Alcântara (de autor desconhecido), que poderá ser vista pela primeira vez, e O remorso 
de Judas, de Almeida Junior, que volta às paredes da Galeria depois de 60 anos, após passar por criterioso 
processo de restauração. Mais de 100 obras foram restauradas nos laboratórios do museu, em um trabalho 
minucioso que demandou quatro anos. [...] A reforma da Galeria do Século XIX foi mais uma etapa do projeto 
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Pedro Xexéo mais que dobrou o número de peças expostas e incluiu novas obras de 

Rodolfo Amoedo, Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti, José Ferraz de Almeida Júnior e 

Rodolfo Bernardelli, ao lado dos conhecidos carros chefes da galeria – "A primeira missa" 

(1860) e "Batalha dos Guararapes" (1879), de Victor Meirelles, e "Batalha do Avaí" (1872-

77), de Pedro Américo. Em entrevista ao Jornal “O Globo”, Xexéo afirma:  

Esse grupo é tão bom quanto os aclamados artistas modernos brasileiros, 
como Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral. Não só por uma questão 
técnica, mas pela criatividade também. São obras teatrais, narrativas, e 
daí? A classificação de acadêmicos era pejorativa, mas isso está sendo 
revisto, e esses artistas foram revalorizados.  
[...] É a coleção com a maior representatividade da arte no século XIX, com 
todos os grandes artistas brasileiros da época. E a nova seleção quer 
reafirmar essa importância (VELASCO, 2011). 

Nesse trecho da entrevista, o crítico de arte e curador da exposição elenca pontos 

fundamentais tanto para a história institucional quanto para a produção artística do 

oitocentos como objeto de estudo. Um elemento apontado por Pedro Xexéo para legitimar 

a reabertura da Galeria de Arte Brasileira do Século XIX foi a questão da função narrativa 

da pintura: “São obras teatrais, narrativas, e daí?”. A ênfase na transmissão de um conceito 

foi a peça chave do classicismo, doutrina aplicada no ensino artístico nas academias de 

arte, inclusive na Academia Imperial, e o principal ponto a ser colocado em xeque pela arte 

moderna.  

É interessante observar que no cubismo é justamente a composição 
albertiana que é destruída. Não é gratuito que nas pinturas de Picasso e 
Braque de 1907 a correlação entre membros e corpos, recomendada por 
Alberti, seja esfacelada e essas partes espalhem-se pelo quadro 
completamente autônomas. Além disso, a introdução das palavras dentro 
do campo da pintura – não como um acessório complementar à trama 
narrativa, como poderia acontecer no esquema de Alberti, mas como 
parte substantiva de sua construção – é uma espécie de prova do fracasso 
da pintura dentro da concepção albertiana. Assim, o problema que se 
coloca para o pintor após o Cubismo é, sobretudo, o da supressão da 
narração (PEREIRA, 2008, p. 56). 

A doutrina acadêmica estabeleceu uma hierarquia entre os diferentes gêneros da 

pintura pautada na capacidade de transmitir um conceito, tradição herdada do 

Renascimento. O desenvolvimento de uma tradição de pintura narrativa pautou-se na 

chamada Regra de Horácio – Ut Pictura Poesis, segundo a qual o sentido da visão seria 

                                                                   
de revitalização do museu, que desde 2004 vem passando por obras para recuperação do prédio e 
requalificação do acervo e da reserva técnica.”. GALERIA de Arte Brasileira do Século XIX é reaberta. 
Notícias. IBRAM. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/galeria-de-arte-brasileira-do-seculo-xix-e-
reaberta/>. Acesso em 07 de agosto de 2018. 

http://www.museus.gov.br/galeria-de-arte-brasileira-do-seculo-xix-e-reaberta/
http://www.museus.gov.br/galeria-de-arte-brasileira-do-seculo-xix-e-reaberta/
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mais eficaz e confiável na assimilação de uma ideia e de sua assimilação na memória do 

que a audição. Portanto, o pintor tal qual o poeta distinguir-se-ia por sua imaginação e 

mestria, sublinhando o caráter racional da pintura sobre a técnica. Nas palavras do 

humanista italiano Leon Battista Alberti, “a maior obra do pintor não é um colosso, mas 

uma história. A história proporciona mais glória ao engenho do que o colosso” (ALBERTI, 

1992, p. 107). Essas são as bases da tradição pictórica renascentista, mais que isso, serão 

as diretrizes que formatarão a organização das academias e suas práticas de ensino até o 

século XIX. 

A obra do alemão Johann Joachim Winckelmann119 foi fundamental não apenas 

por continuar a fomentar o interesse pela arte greco-romana no século XVIII, assim 

como foi a principal referência para a criação do estilo neoclássico - alguns de seus 

trabalhos encontravam-se presentes no acervo da Academia Imperial de Belas Artes, 

pelo menos desde 1850120. Segundo ele (1975, p. 69.), “o pincel que o artista manejar, 

deverá ser mergulhado na inteligência”, uma vez que as artes visuais possuíam uma 

função didática, responsável por elevar o espírito e inspirar virtudes em seus 

observadores através da imitação das coisas e ações humanas superiores – a chamada 

bela alma121. De acordo com Winckelmann (Op. cit, p. 69), 

                                                                   
119 Por volta de 1748, Winckelmann ocupou o cargo de bibliotecário do Conde de Buenau, em Dresden. Sete 
anos depois, em 1755, publicou “Reflexões sobre a imitação das obras gregas em pintura e escultura”, nesse 
mesmo ano parte para Roma. Em torno de 1758, Winckelmann torna-se protegido do Cardeal Albani. Faz 
diversas viagens como, por exemplo, para Florença e Nápoles. Em 1764, publica “História da Arte da 
Antiguidade”, considerada a sua obra mais importante. Após esta obra, seu nome adquire força e ele recebe 
diversas honrarias, entre as quais o posto de bibliotecário do Vaticano. Considerado o “pai da história da 
arte” e o “pai da arqueologia”, é interessante mencionar que embora tenha planejado diversas vezes, 
Winckelmann não conseguiu realizar sua tão sonhada viagem à Grécia. (WINCKELMANN, Johann Joachim. 
The History of Ancient Art (1764). In: FERNIE, 1995). 
120 A obra de Winckelmann teve grande influência no ensino da AIBA. Em inventário do acervo de sua 
biblioteca, no ano de 1850, foram arroladas duas obras do autor: “Monumenti antichi inediti spuegati ed 
ilustrati da Winchelmann” e “Ricerchi sopra un Apoline della villa dell’Eminentissimi Sig. Cardinale 
Alessandro Albani. Da servere suplemento all’opera dei monumenti antichi inediti de Winchelmann”. (Cf: 
Catálogo da Biblioteca, com indicações das obras raras e valiosas. Universidade do Brasil. Escola de Belas 
Artes, 1957, p. 7-15). Além disso, Winckelmann também foi citado diversas vezes por Félix Émile Taunay 
em seus discursos quando foi diretor da AIBA, entre os anos de 1834 e 1851 (Cf: MUSEU DOM JOÃO VI. Atas 
de 17/03/1842; 20/3/1837; 2/4/1849; Sessão Pública 19/12/1845; Sessão Pública de 19/12/1848; 
Sessão Pública de 19/12/1844). 
121 O termo “bela alma”, criado por Winckelmann, refere-se a um ideal só alcançado através da imitação das 
obras de arte da Grécia Antiga. A imitação aqui se aproxima mais da ideia de inspiração, no sentido de 
alcançar o pensamento grego, portanto, o aprendizado do artista deveria ser feito a partir da observação da 
arte grega. As obras greco-romanas teriam em si a soma de todos os ângulos perfeitos da natureza e 
superaria, dessa forma, a realidade em beleza e perfeição. Segundo ele: “O importante, quando se faz arte 
não consiste em simplesmente copiar os antigos, e sim em pensar como os gregos, em comportar-se como 
eles, exigindo da arte uma missão semelhante à dos gregos”. (Cf: BORNHEIM, 1998, p.93). De acordo com 
Bornheim (1998, p.96), a “bela alma” consiste no ideal do classicismo alemão de “suspensão de todo o 
conflituoso em uma harmonia superior de nobre simplicidade e calma grandeza”.  
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[...] todas as artes têm dupla finalidade: devem ao mesmo tempo 
agradar e instruir. Por essa razão, acharam muitos dentre os maiores 
paisagistas que se desincumbiriam apenas de metade das suas 
obrigações para com a arte, se deixassem as suas paisagens sem 
nenhuma figura humana. 

A pintura histórica – o mesmo gênero artístico que ocupa em destaque as salas da 

Galeria Nacional do Museu Nacional de Belas Artes – era considerada, no momento de sua 

produção, a categoria artística mais importante. Não apenas por incluir em sua 

constituição todos os demais gêneros da pintura e por ter o potencial de cumprir a missão 

sublime da arte – contar uma história sem palavras122.  

Como passar para o espectador a noção de tempo e de emoção num meio 
estático por natureza? Os movimentos do tempo e da alma só poderiam 
ser mostrados através dos movimentos dos corpos na pintura. Sem fazer 
uso da palavra, nem mesmo sob a forma da legenda, o espectador deveria 
compreender a pintura, reconhecer os personagens e emocionar-se com 
a cena. O pintor precisava, portanto, ser muito hábil na construção dos 
movimentos corporais, da gestualidade e da expressão facial de seus 
personagens (PEREIRA In: CAVALCANTI & DAZZI, 2008, p. 56). 

Entre todas as diretrizes do sistema acadêmico questionadas por críticos de arte e 

artistas a partir da década de 1890, como o fim da hierarquização dos gêneros artísticos, 

a única que se manteve foi a função da narrativa.  

Outro ponto, como a necessidade de afirmar que “esse grupo (dos artistas do século 

XIX) é tão bom quanto os aclamados artistas modernos brasileiros”, faz frente a uma 

tradição historiográfica – construída a partir da Semana de Arte de 1922, que priorizava 

os estudos em torno da arte colonial e moderna, em detrimento daquela produzida no 

século XIX. A rejeição à dita arte acadêmica ancorava-se na ideia de que essas obras 

estavam alienadas dos problemas genuinamente brasileiros, ocupadas, portanto, de 

realizar cópias oficiais de uma produção europeia já caduca. Nesse sentido, a Academia 

Imperial e, posteriormente, a própria Escola Nacional de Belas Artes eram taxadas de 

redutos do conservadorismo e do chamado “academicismo”. Enquanto a arte moderna era 

entendida como o destino da história da arte, que possuía suas raízes no nosso passado 

colonial. Do século XIX, eram salvaguardados nessa história da arte, o romantismo, o 

realismo e o impressionismo, entendidos como rupturas às amarras da arte acadêmica – 

lida nessa tradição como o neoclássico. Portanto, artistas como Almeida Júnior, foram 

                                                                   
122 Em ordem decrescente a hierarquia dos gêneros de pintura estava desta forma estabelecida: Pintura 
Histórica; Pintura de Paisagem, de Retrato e de Gênero. Temas oriundos da imaginação, ligados a temáticas 
populares. Com o advento de movimentos como o Realismo, por exemplo, essa hierarquia foi invertida, e 
temas do cotidiano foram valorizados. 
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louvados como a vanguarda de uma produção artística que tomaria o genuinamente 

nacional como objeto. “O Violeiro” (1899) e o “O Derrubador brasileiro” (1879) seriam 

expressão da substituição dos temas bíblicos e históricos por questões cotidianas e 

regionais. 

O ponto central apontado por uma revisão crítica que se inicia com a publicação do 

artigo “De um capítulo do Esaú e Jacó ao painel d’O último baile”, de Alexandre Eulálio, no 

ano de 1983, seria analisar a tela de Aurélio de Figueiredo para além do rótulo de pintura 

acadêmica. Essa historiografia continuou ganhando força ao analisar o século XIX como 

um “período autônomo”, como sublinha Sônia Gomes Pereira, no qual as definições, 

intersecções e disputas entre o “novo” e o “acadêmico” já estavam postas, porém em 

outros termos. 

[...] era necessário estudar o século XIX, não como uma época que apenas 
antecede e prepara a modernidade, mas, sim como um período cultural 
autônomo – quer dizer, com ideologias próprias, com maneiras 
específicas de ver o mundo e a sociedade. Dessa forma, foi possível 
verificar que o século XIX já era um período efetivamente moderno, mas 
que ali a modernidade foi pensada de forma diferente: sem ruptura com 
o passado como será feito a partir da Guerra de 1914 – mas sim, numa 
perspectiva de conciliação e continuidade com a tradição (PEREIRA, 
2008, p. 09-10).  

Como observamos, o curador Pedro Xexéo chamou a atenção para o lugar relegado 

à arte do oitocentos na crítica de arte e apontou a importância da revisão crítica que veio 

trazer novo fôlego ao estudo da dita arte acadêmica. A expressividade do acervo do MNBA, 

sua vinculação ao ensino de arte acadêmica e a longevidade da Galeria Nacional foram 

pontos importantes para reafirmar a identidade da instituição em 2011 através 

exatamente da revalorização da arte produzida sob a égide Academia Imperial.   
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4.1. Um museu guardião da memória da arte brasileira 

O primeiro diretor do recém-criado Museu Nacional de Belas Artes – o pintor 

Oswaldo Teixeira, permaneceu no cargo por mais de 20 anos, portanto, terminou por 

impor um perfil muito bem definido às primeiras décadas do museu. Ao assumir a 

instituição, o artista apresentou alguns projetos como a reestruturação da expografia 

herdada pela Escola Nacional de Belas Artes, a troca das molduras já muito danificadas 

pelo tempo, a aproximação com as escolas públicas e a criação de novas salas, como uma 

destinada à arte moderna123. Percebe-se que nessas primeiras décadas, a instituição 

esteve ocupada com sua adequação a sua nova função de museu independente, 

valorizando sua história como peça-chave do ensino artístico no país. Buscaremos 

analisar esse período de construção de uma identidade institucional a partir de algumas 

exposições realizadas na casa entre 1940 e 1960.  

4.1.1. Lado a Lado: As pinturas de batalha em perspectiva, 1879 e 1941 

Graças à iniciativa do diretor do Museu, os artistas e o público em geral 
irão apreciar em conjunto e lado a lado, as obras desses dois mestres, cujas 
telas são justamente consideradas o maior patrimônio de glória da 
pintura nacional, havendo muitas dignas de figurarem com honra nos 
maiores museus do mundo (Gazeta,1941).  

Em novembro de 1941, foi realizada a exposição “Pedro Américo e Victor Meirelles 

em perspectiva”. Além do acervo de propriedade do Museu Nacional de Belas Artes, 

outras obras foram emprestadas por particulares e por instituições para esta mostra124. 

Entre diversos desenhos, estudos e telas a óleo, destacam-se as pinturas históricas: 

“Batalha do Avaí”, de Américo; “Primeira Missa”, “Batalha do Riachuelo” e Batalha dos 

Guararapes”, de Meireles.  

  

                                                                   
123 Segundo Oswaldo Teixeira em entrevista ao Jornal do Brasil, em 30 de junho de 1937: “Serão as mesmas 
[as cópias] colocadas numa sala especial, que, para tal fim, se adaptará, à semelhança do que já existe em 
Museus da Europa. [...] Criarei para eles [‘pintores modernos’] uma sala especial: outras salas serão criadas, 
também para acolherem as doações particulares, tais como as que fez Luis de Rexende, uma das mais 
vultosas avaliada que foi essa doação, há trinta anos, em 450 contos de réis; (hoje quanto valerá?), do Barão 
de São Joaquim, de índio do Brasil e tantas outras, assim como criarei uma sala especial para os auto retratos 
de artistas nacionais e estrangeiros” (O MUSEU, 1937, p. 11). 
124 Das coleções particulares do Embaixador Cardozo de Oliveira (genro de Pedro Américo), da sra. Olga 
Heydt, do Prof. Dr. Bruno Lobo, do Dr. Tancredo Guanabara, do Embaixador Dr. Maurício Nabuco, do Dr. 
Ministro M. de Bellarte Ramos, do Prof. Dr. Francisco Bruno Lobo e do Prof. Dr. Bruno Lobo. Empréstimos 
por instituições: Galeria Particular, Biblioteca Nacional, Escola Nacional de Belas Artes, Liceu de Artes e 
Ofícios e Galeria Couto Valle. 
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Figura 48. Victor Meirelles. A Batalha de Guararapes, 1879. 500 X 925 cm. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: 
Museu Nacional de Belas Artes. 

 

Figura 49. Pedro Américo. A Batalha do Avaí, 1877. 500 X 1000 cm. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: Museu 
Nacional de Belas Artes. 

A Gazeta de Notícias anunciava a inauguração da mostra, exaltando a importância 

das telas dos artistas como “maior patrimônio de glória da pintura nacional [...] dignas de 

figurarem com honra nos maiores museus do mundo”. Um elemento importante 

reforçado no jornal seria a exibição das telas lado a lado, recriando a atmosfera da 

Exposição Geral de 1879, que, em pouco mais de 60 dias, contou com o maior público da 

história das exposições da Academia Imperial – 292.296 visitantes (MUSEU DOM JOÃO VI, 

1884, p. 11), que ansiavam ver de perto os quadros: “A Batalha de Avaí”, de Pedro Américo 

e “A Batalha dos Guararapes”, de Victor Meirelles, que geraram tanta polêmica nos jornais 
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e cafés da época125. A princípio, o debate ocupou-se da defesa do talento e da genialidade 

de um ou outro artista, mas logo se estendeu para acusações de plágio feitas a ambos, 

conhecida como “Questão Artística de 1879” 126. Uma das críticas feitas a Victor Meirelles 

era a falta de ação em sua tela “Batalha dos Guararapes” quando comparada ao quadro 

“Batalha do Avaí”, de Pedro Américo. 

Em uma publicação na “Revista Ilustrada”, Ângelo Agostini reclama da ausência de 

vida na tela de Meireles: 

OFERECIDO AO EMINENTE PINTOR VÍTOR MEIRELES DE LIMA – Não lhe 
parece, disse-me um dia o Vítor Meireles, que os soldados de A Batalha de 
Avahy querem saltar da tela e dirigir os seus golpes sobre meu quadro? É 
verdade, respondi-lhe: e nem mesmo assim os combatentes dos 
Guararapes deixam de ter aquela calma, aquele sangue-frio, aquela 
impavidez e indiferentismo. Muito bem? É isso mesmo. Não acha que isso 
daria uma boa caricatura? Certamente, meu caro Victor, a sua ideia é 
magnífica e eu vou aproveitá-la (AGOSTINI, 1879, p. 02 e 04, grifos 
nossos). 

 

 
 
 
 
  

                                                                   
125 A polêmica ocupou grande parte dos periódicos de 1879, como “O Jornal do Comércio”, “O Mequetrefe”, 
“O Cruzeiro”, “Revista Ilustrada”, “A Gazeta de Notícias”, entre outros.  Foi liderada por Ângelo Agostini, na 
“Revista Ilustrada” e terminou por ocupar progressivamente além dos principais periódicos, também foi 
objeto de panfletos e livros de algumas das principais personalidades do XIX, como Rodolfo Dantas, 
Bittencourt da Silva, Rangel Sampaio, Carlos de Laet e Melo Morais Filho, entre outros. 

126 A Questão Artística de 1979 girou em torno das acusações de plágio acerca das pinturas históricas já 
referidas apresentadas na exposição. A retomada dos estudos sobre a produção artística da Academia 
Imperial de Belas Artes, especialmente a partir da década de 1980, vem reavaliando as bases dessa 
polêmica. O domínio da tradição artística era parte fundamental da maturidade de um pintor, nas palavras 
de Gombrich (1990, p.170), “para o pintor nada pode se tornar um ‘tema’, senão aquilo que ele é capaz de 
assimilar no vocabulário que já aprendeu”. Questões como a originalidade da obra foram inseridas como 
preceitos após os impressionistas, em um momento em que o modelo da academia e o gênero de pintura 
histórica já estavam sendo questionados na França do século XIX. No Brasil, as décadas de 1860 e 1870 
foram o auge desse gênero sob a égide da Academia Imperial, portanto a referência ao trabalho de outros 
artistas era uma ferramenta de erudição. O historiador da arte Jorge Coli foiá um dos principais nomes dessa 
revisão bibliográfica sobre a arte do oitocentos e usou o termo “procedimento de citações” ao se referir 
sobre a questões ditas de plágio de 1879. Ao analisar a tela “Primeira Missa no Brasil”, de Meireles, o 
historiador sublinha que a busca por uma narrativa mais verossímil não se restringiu à pesquisa 
documental, perpassou também pela referência ao quadro “Première messe en Kabilie”, de Horace Vernet, 
exposta em 1855 no Salon de Paris (COLI, 1998b). 
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Figura 50. Ângelo Agostini. Revista Ilustrada, 25 de abril de 1879, p. 04. 

Partidário de Pedro Américo na querela, Ângelo Agostini reclamava da apatia dos 

soldados pintados por Meireles, segundo ele, carecia do tom grave que uma batalha exige. 

Somadas as grandes dimensões da tela, o movimento era parte importante na sedução do 

olhar do espectador nas pinturas históricas. 

Dar vida ao passado era um dos pontos mais recorrentes na cultura 
histórica oitocentista. A crença de que o passado poderia ser resgatado e 
revivido pode ser analisada sob vários aspectos nessa sociedade, desde a 
prática da taxidermia até a própria pintura histórica. A taxidermia assim 
como a tela de história imortalizavam o passado. A primeira não só 
empalhava os animais, mas também refazia o seu habitat natural, tal qual 
as pinturas de história que reconstituíam desde a indumentária até a 
topografia do ambiente representado. O movimento atua de maneira 
incisiva nessas duas práticas, pois é o envolvimento do espectador com o 
cenário e a ação dos personagens que possibilita a experimentação desse 
passado (CASTRO, 2007, p.44, grifos nossos). 
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A exposição lado a lado dessas telas em 1941, além de retomar o ambiente em 

torno da “Questão Artística de 1879”, sublinha também a metodologia utilizada pelos 

artistas para compor suas obras, representada na grande gama de desenhos, esboços e 

estudos apresentadas em diferentes técnicas por ocasião da mostra. No comparativo 

abaixo sobre o acervo exposto dos dois artistas, manteremos a classificação presente no 

catálogo da exposição, separando por técnica empregada e, depois, por classificação em 

relação a etapa de produção – esboço, estudo, croqui e obra finalizada127: 

Comparativo em relação as peças expostas por etapa de produção: 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                   
127 Para fins de arrolamento, contabilizamos o número de peças em uma coleção. Por exemplo, no Catálogo 
de 1941, na parte sobre Victor Meirelles, o item 165 refere-se a estudos de nuvens em aquarela, no total de 
10 peças, embora seja um item, contamos o total de peças dentro de cada coleção inventariada. 

Pedro Américo 

Óleo Desenho
Crayon e pena Aquarela
Sem classificação

Victor Meirelles 

Óleo

Desenho

Aquarela

Cópias (sem definição de técnica)

Gráfico 6. Comparativo sobre o acervo da exposição de 1941 - I. FONTE: Catálogo de 1941. 

Pedro Américo

Obras finalizadas

Esboços, estudos e
croquis

Gráfico 7. Comparativo sobre o acervo da exposição de 1941 - II. FONTE: Catálogo de 1941. 

Victor Meirelles

Obras finalizadas

Esboços, estudos e
croquis
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Do acervo exposto, destacam-se as telas a óleo de Pedro Américo, como 

autorretratos, retratos e pinturas históricas. É interessante observar que, no Catálogo, a 

figura de Pedro Américo é associada à imagem do intelectual e do gênio, inclusive sua 

contribuição visionária para criação do próprio Museu Nacional de Belas, sobre o qual já 

falamos no capítulo 2 deste trabalho. 

Com a proclamação da República foi nomeado Deputado; nesse cargo 
muito se destacou, apresentando com larga visão de intelectual e de 
artista, diversos projetos importantes, entre os quais é interessante 
salientar: “a fundação de uma galeria de pintura e escultura independente 
da Escola Nacional de Belas Artes”. Este projeto de tão esclarecido espírito 
só veio a tornar-se realidade em 1937, com a reforma do Ministério da 
Educação e Saúde, que creou (sic) o Museu Nacional de Belas Artes, 
completamente autônomo (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 1941, 
grifos nossos). 

No caso de Meireles, chama a atenção o montante de desenhos e estudos em óleo, 

aquarelas, além da presença de cópias de obras estrangeiras. A relevante presença desse 

material é justificada no Catálogo com o destaque dado ao perfeccionismo do artista: “[...] 

só se pode avaliar o cuidado, a meticulosidade com que Victor Meirelles dedicava-se ao 

trabalho, preocupando-se com os menores detalhes de sua obra” (MUSEU NACIONAL DE 

BELAS ARTES, 1941).   

Figura 51 e 52. Estudo para Primeira Missa, c. 1859/1860. Grafite sobre papel, 33 X 22cm; Estudos para Batalha de 
Guararapes, c. 1874-1878. Grafite e carvão sobre papel, 13,9cm X 13,9cm. FONTE: Acervo do MNBA. 
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Os estudos não se ocupavam apenas de aquarelas de nuvens ou de desenhos de 

mão, uma parte significativa dos esboços de Victor Meirelles refere-se à etapa de 

preparação das telas “Batalha dos Guararapes” e “Batalha do Riachuelo”  128, como estudos 

de capacete, navio, busto e cenário, no total de 54 peças todas do acervo do Museu 

Nacional de Belas Artes. Desse montante, 51, 8% são estudos para a tela naval de 

Riachuelo, em grande parte desenhos de navio, inclui-se nesse rol o estudo a óleo para 

“Passagem do Humaitá” – uma cena noturna da tomada da fortaleza de Humaitá, que o 

artista presenciou, cujo original está no Museu Histórico Nacional. A presença desse 

material evocava a importância das viagens realizadas pelo artista para Humaitá, no 

Paraguai; Corrientes, as margens do rio Riachuelo, na Argentina; e, Monte Guararapes, em 

Pernambuco. No Catálogo da Exposição de 1941, lê-se: 

O Ministro da Marinha do Império Dr, Afonso Celso, incumbiu o ilustre 
pintor da execução de duas obras de caráter histórico militar: “A Batalha 
do Riachuelo” e a “Passagem do Humaitá” que foram executadas no 
próprio local desses combates, encontrando-se atualmente ambas no 
Museu Histórico Nacional. Esses quadros foram expostos em 1872 
(MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 1941, grifos nossos). 

Apreender a cor local era uma ferramenta importante para construir uma áurea de 

credibilidade na narrativa do artista. Na dissertação de mestrado, apresentada em 2007, 

estudei a importância dessas viagens como marcas de enunciação das pinturas históricas: 

No caso da viagem a Humaitá e Riachuelo, é óbvia a dimensão do 
testemunho, o artista vai à guerra para “ver ele mesmo” a batalha que 
pretende representar. Meireles pinta o que viu, ou melhor, ele pode pintar 
a Guerra do Paraguai por que ele a “experimentou”. Segundo Tucídides, 
somente por meio da opsis se poderia escrever a história, a visão 
entendida como o sentido humano mais confiável, era o único capaz de 
produzir um conhecimento válido. A história deveria ser sempre a 
história do presente, pois seria a única possível de ser verdadeiramente 
relatada, nenhuma informação obtida por meio da akôe era digna de 
confiança. Somente aquele que experimentou pode narrar a posteridade 
a sua vivência, o fato de ter vivido a guerra qualifica Meireles para narrá-
la. 
Em Pernambuco, a vivência dá-se de modo mais sutil. Enquanto no caso 
particular da viagem a Humaitá, o artista vê o evento e é isso que o 
gabarita para retratá-lo, no caso da Invasão Holandesa é impossível pela 
barreira do tempo assisti-la. Entretanto, a experimentação desse passado 
não lhe era de todo inacessível na perspectiva do século XIX. [...] O contato 
com o lugar da batalha parece permitir a vivência desse passado, através 
da visão do palco da ação, essa dimensão do “eu vi” gabarita o artista a 
representá-la. A pintura é responsável por resgatar o passado, dar-lhe 
vida, a autópsia executada pelo artista e impressa na tela possibilita que 

                                                                   
128 Não é possível precisar o objetivo de todos os estudos, apenas o objeto – indumentária, busto, navio etc., 
uma vez que a identificação por vezes é bem geral e não vem acompanhada de imagens. 
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o passado se desperte do “túmulo da história”. A imortalização através da 
pintura, restitui vida a esse passado. (CASTRO, 2007, p. 78-79) 

É interessante sublinhar que as viagens não serviam apenas ao processo de 

pesquisa e execução da tela histórica, constituía-se também como um elemento de 

fundamental importância na validação de uma obra pela crítica de arte. Na Questão 

Artística de 1879, Rangel de Sampaio defendia as obras militares de Meireles através de 

sua preocupação em examinar os locais de combate. Segundo ele, 

Consciencioso como é, atento ao estudo topográfico, e todos os acidentes 
físicos, que se ligam aos assuntos que intenta imortalizar em suas telas, 
ele, encarregado de comemorar a batalha dos Guararapes, ia examinar o 
teatro da ação. 
E fazia bem. Os lugares célebres como que se prestam a narrar-nos os 
gloriosos feitos de que foram testemunhas – assim saibamos interrogá-
los. 
Quando sobe-se pelo dorso inclinado dos Guararapes em demanda da 
Igreja dos Prazeres , do meio d'aquela paisagem esplêndida, iluminada 
por um céu da mais pura e nítida safira, e bafejada pelas mais frescas 
brisas do Atlântico; e de cima  d'aquele solo esburacado pelas chuvas 
torrenciais do inverno e endurecido pelo sol de fogo d'aquelas regiões: 
parece que homens, feitos, hábitos, costumes _ todo o passado se desperta 
do túmulo da história, como no poema árabe os cavalheiros 
desencantados, mediante a aspersão da água cor de ouro, pela Princesa 
Parizade (SAMPAIO, 1883, p. 10, grifos nossos).  

Ao contrário de Meireles, Pedro Américo não foi aos locais das batalhas para 

realizar sua tela “Batalha do Avaí”, isso lhe rendeu duras críticas que enfatizavam a ideia 

de que a imaginação e o movimento de sua tela não foram acompanhados da precisão 

histórica e da concisão de um conceito. As críticas mais recorrentes faziam referência ao 

seu desleixo com relação ao tratamento de um fato histórico da magnitude da Guerra do 

Paraguai. Podemos citar três exemplos destacados pelos periodistas: a posição secundária 

do Barão do Triunfo no cenário da batalha, a farda desabotoada do Duque de Caxias e a 

ausência de vestígio de chuva na representação do combate. Contudo não ter viajado aos 

campos de batalha, não significava que o artista estava despido de preocupações como a 

verossimilhança e a impressão da cor local.  

Pedro Américo preocupou-se em sublinhar a legitimidade de sua pintura e 

responder a todas as críticas a ele endereçadas através do arrolamento de testemunhas 

consultadas. O artista teve o cuidado em manter troca de correspondência com 

testemunhas da batalha – como Duque de Caxias –, que, para além de fornecer 

informações preciosas sobre topografia, posicionamento dos envolvidos e trajes 

utilizados, poderiam transmitir-lhe as emoções e a tensão dos eventos transcorridos 
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durante a guerra. As cartas eram parte fundamental da legitimação de sua narrativa, como 

podemos observar no artigo escrito pelo próprio artista e publicado no Jornal do 

Comércio, em 1877: 

Objeção muito mais importante seria a que põe em dúvida a situação real 
dos personagens, se, todavia, de leves alterações nas distancias relativas 
dos personagens representados num quadro resultassem grandes 
perturbações para a história, ou grandes desaires para a estética. No caso 
a que se aplica esta observação, direi que, tanto quanto pude, fui fiel à 
verdade. O general Barão do Triunfo não podia estar colocado no 
primeiro plano sem grande desprezo das informações que colhi da fonte 
a mais autorizada e competente. 
‘No momento em que se deu o episódio acima – diz o Sr. Duque de Caxias, 
aludindo ao ferimento do Sr. Marques do Herval, num documento 
expressamente escrito para guiar-me na composição do quadro – 
apareciam ao longe, pelos flancos do inimigo, duas colunas de cavalaria 
brasileira que o cercavam, e das quais uma era comandada pelo general 
Barão do Triunfo’. 
Ora, eu aproximei a tanto, essa coluna, quanto, sem violar a história, podia 
fazê-lo no interesse da arte e da semelhança individual. 
Sob esse ponto de vista, se há em mim algum pesar é o de não ter podido 
colocar mais próximo o Sr. Visconde de Pelotas ‘o qual, como oficial de 
cavalaria, foi – segundo o Sr. Duque de Caxias – o que mais fez nessa 
batalha, pelo que foi elevado a general nesse dia’. 
As informações do Exm. Sr. duque, além de serem da maior competência, 
provão uma grande imparcialidade, bem digna da atenção do artista que 
se inspira na confiança dos testemunhos, muitas vezes astuciosos, dos 
contemporâneos (AMÉRICO, 1877, s/p, grifos nossos). 

A exposição de curta duração sobre Pedro Américo e Victor Meirelles, organizada 

durante a gestão do primeiro diretor do museu – Oswaldo Teixeira, foi um evento 

importante para a visibilidade da produção artística da Academia Imperial não apenas 

pelo revival daquilo que o próprio catálogo da exposição chama de “o maior 

acontecimento artístico da época” (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 1941), mas 

fundamentalmente pelo contexto em que foi realizada. 
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4.1.2. Entre os fundadores e os panoramas: as exposições de 1940 a 1960 

É emblemático que apenas dois anos antes da realização da exposição “Pedro 

Américo e Victor Meirelles – Retrospectiva”, o antigo prédio da Academia Imperial de 

Belas Artes – projetado pelo arquiteto Grandjean de Montigny, foi destruído129. A década 

de 1930 marcou a atuação intensiva do recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, cujo interesse na salvaguarda da arte colonial chegou aos muros do 

MNBA. 

É interessante assinalar que, dentro do processo de atuação do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional, criado por Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, em 1936, deu-se a revalorização da arte colonial. 
Assim, muitas obras deste período, que estavam esquecidas nos porões 
da Academia, foram trazidas a luz, restauradas e integradas nas 
exposições do acervo (SALA, 2002, p. 27). 

Assim que assumiu a direção, Oswaldo Teixeira concedeu uma entrevista ao Jornal 

do Brasil, em que relatou que as telas “Batalha do Avaí”, de Pedro Américo e outras obras 

do século XIX encontravam-se muito estragadas (O MUSEU, 1937, p. 11). Apenas décadas 

depois as pinturas históricas mais famosas do museu foram submetidas a uma 

restauração completa.  

No ano de sua posse, o diretor Oswaldo Teixeira esboçou o interesse em abrir 

espaços para a exposição da produção de arte moderna, contudo sua gestão foi marcada 

pelo esforço de dar visibilidade ao acervo de obras do século XIX. Além da exposição 

“Pedro Américo e Victor Meirelles – Retrospectiva”, outras mostras de curta duração 

foram realizadas nos primeiros anos da casa: “Missão Artística Francesa de 1816” (1940), 

“Quadros trazidos por Le Breton” (1948), “Aspectos do Rio” (1948) e “Le Breton e a 

Missão Artística Francesa de 1816” (1960). 

Uma dessas iniciativas foi a mostra “Aspectos do Rio”  130, que apresentava 

panoramas de artistas contemporâneos em paralelo àqueles produzidos por Victor 

Meirelles, no final do século XIX. Nessa ocasião, foram expostos os panoramas: “Entrada 

da Barra do Rio de Janeiro”, “Morros do Corcovado e Tijuca, “Vista do morro de Santo 

                                                                   
129 Na ocasião, a Escola de Belas Artes já funcionava no mesmo prédio do Museu Nacional de Belas Artes, 
criado em 1937. Funcionava ali o Ministério da Fazenda. Do edifício, restou apenas o seu pórtico, que foi 
transferido para o Jardim Botânico, do Rio de Janeiro. 
130 “De 6 a 29 de agosto de 1948 foi realizada no Museu Nacional de Belas Artes a Exposição Aspectos do 
Rio. Para os trabalhos de organização dessa mostra de arte o sr. diretor do Museu Nacional de Belas Artes 
designou os conservadores Elza Ramos Peixoto, Regina Liberalli Laemmert e Thomaz Glicério Alves da Silva. 
[...] [a ideia] expor, conjuntamente com os trabalhos dos artistas contemporâneos, os Panoramas do Rio de 
Janeiro, de autoria de Vítor Meireles”. (PEIXOTO, 1947-1948, p. 23-24) 
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Antônio sobre o antigo largo do Rocio”, “Ruínas da fortaleza de Villegaignon”, “Ilha das 

Cobras”, “Morro do Castelo e Vista sobre a Candelária”. Essas obras estavam guardadas 

por falta de espaço para exposição. Com a organização da conservadora do museu – Elza 

Ramos Peixoto, elas voltaram ao contato do público. Em artigo publicado no Anuário do 

MNBA, a conservadora sublinha a importância de homenagear Victor Meirelles e enfatiza 

sua meticulosidade, qualidade muitas vezes louvadas em 1879.  

Assim teve o público oportunidade de apreciar esses esplêndidos 
trabalhos do grande mestre brasileiro, guardados por falta de espaço em 
nossas galerias, ao mesmo tempo que se rendia um preito de justa 
homenagem a Vítor Meireles, que tanto amou a nossa cidade, pintando-a 
em seus aspectos mais pitorescos, com a minúcia, a exatidão, a 
honestidade, que são, aliás, o característico de toda a sua vasta obra 
(PEIXOTO, 1948, p. 24). 

Muitos panoramas de Victor Meirelles foram destruídos, três dos mais famosos – 

“Panorama do Rio de Janeiro”, “Panorama da Entrada das Forças Legais” e 

“Descobrimento do Brasil” – foram doados pelo artista à República em 1910 e 

abandonados no pátio do Museu Nacional, levando à sua perda. Segundo Coelho (2007), 

não havia interesse em preservar essas obras em um momento de transição para um novo 

sistema, ocupado em afirmar os valores da República e afastar-se dos símbolos da 

monarquia. Embora os panoramas representassem um esforço do artista em vincular-se 

a técnicas modernas, incluindo o uso da fotografia, e, valorizadas nas Exposições 

Universais, seu nome estava estreitamente amalgamado ao Segundo Reinado, das quais 

suas pinturas históricas eram seus estandartes. Em 1948, o Museu Nacional de Belas Artes 

ocupa-se de revalidar essas obras e colocá-las em diálogo com artistas contemporâneos, 

com o intuito de homenagear a extensa produção artística de Victor Meirelles – principal 

nome do acervo do MNBA. 

As demais exposições – “Missão Artística Francesa de 1816” (1940), “Quadros 

trazidos por Le Breton” (1948) e “Le Breton e a Missão Artística Francesa de 1816” (1960) 

– ocupam-se dos alicerces da construção de uma arte brasileira, que fecundou o solo para 

a produção artística em todo o século XIX. A primeira, associou o acervo da casa à coleção 

das aquarelas e desenhos de Debret, recém adquirida por Raymundo de Castro Maya. A 

segunda mostra, apresentou as peças trazidas por Le Breton para a fundação de uma 

escola de arte brasileira, que tinham por objetivo inspirar os altos valores artísticos de 

professores e alunos através do contato com essas peças. A última, “Le Breton e a Missão 

Artística Francesa de 1816”, coaduna as peças do acervo da instituição com coleções de 
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outras instituições e de particulares, buscando traçar um panorama mais extenso da 

Missão e de seu objetivo de construir um celeiro de arte em terras brasileiras, sob o 

comando de Le Breton. 

[...] na presente exposição procuramos focalizar essas mesmas telas 
(prosseguindo nas pesquisas realizadas por essa nossa colega [Regina 
Monteiro Real]), a fim de enquadrá-las nas relações de aquisição feitas 
por Le Breton – complementando esse valioso material com algumas 
obras dos principais componentes dessa Missão, pertencentes ao 
patrimônio deste Museu, da Escola Nacional de Belas Artes e de alguns 
colecionadores particulares (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 2016, p. 

43). 

A valorização da memória dos primórdios da instituição através da figura de Le 

Breton e de sua Missão Artística, alinhada ao regaste dos porões do museu dos panoramas 

de seu artista mais canônico deram visibilidade ao acervo do MNBA, majoritariamente, 

produzido no século XIX. Esse foi o esforço do primeiro gestor da casa por vinte e quatro 

anos. 

 

4.2 Identidade em disputa: a gestão de José Teixeira Leite 

A direção que se seguiu à de Oswaldo Teixeira buscou abrir novas frentes para o 

museu, afastando-o da imagem de uma instituição passiva e conservadora construída 

desde fins do dezenove pelos jovens artistas. Nesse cenário, o Museu Nacional de Belas 

Artes e a Escola Nacional de Belas Artes partilhavam mais que um prédio, eram alvos do 

mesmo ceticismo em relação à sua capacidade de se desvincular da arte acadêmica e se 

Figura 53. A posse de José Teixeira Leite no MNBA, em 1961. 
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conectar com as vanguardas artísticas contemporâneas. Após uma longa gestão ocupada 

em dar visibilidade ao acervo herdado pela Academia Imperial e ampliado com o 

patronato de Getúlio Vargas e doações de particulares, o jovem crítico de arte José 

Teixeira Leite foi empossado pelo presidente Jânio Presidente “a fim de atualizá-lo e 

dinamizá-lo, como fez questão de especificar num de seus famosos bilhetinhos” (LEITE, 

2009, p. 252). Contudo a escolha do novo diretor gerou também muita desconfiança por 

parte daqueles que estavam satisfeitos com o perfil do museu – de guardião das pinturas 

históricas canônicas da arte brasileira. Em relato sobre seus poucos anos na gestão do 

MNBA, ele relembra: 

[...] Sou empossado dias depois, no gabinete do ministro Brígido 
Fernandes Tinoco, que, aliás, não compareceu, fazendo-se representar 
por Batista da Costa – não o pintor, é óbvio, mas seu obscuro chefe de 
Gabinete, o qual, visivelmente contrafeito, antes de me estender o 
respectivo livro de atas, passa-me um sermão sobre a importância de Pedro 
Américo e Vítor Meireles, por cuja obra a partir de então eu me tornava 
responsável (LEITE, 2009, p. 252, grifos nossos). 

O temor do ministro de que as obras de Victor Meirelles e Pedro Américo fossem 

deixadas de lado em nome de uma reconfiguração do museu não foi uma preocupação 

isolada. Os jornais dividiram-se entre os que temiam as ideias novas do diretor de trinta 

anos de idade e aqueles que enxergavam a gestão de Teixeira Leite o vislumbre de uma 

renovação que a casa exigia há muitas anos. Entre os mais moderados e cautelosos, está 

Manuel Bandeira, que escreve no Jornal do Brasil, de maio de 1961: 

A mocidade de Teixeira Leite, o seu gosto pelas formas mais vivas arte 
inquietam um pouco, mas se se compenetrar do que representa na 
evolução das artes o patrimônio do passado, poderá corresponder 
plenamente ao crédito de confiança que lhe estamos fazendo, que lhe fez, 
nomeando-o, o presidente Jânio Quadros (BANDEIRA, 1961, s/p, grifos 
nossos). 

No grupo dos entusiastas, em artigo para o mesmo jornal, Ferreira Gullar afirma: 

A substituição do sr. Osvaldo Teixeira obteve a mais entusiástica 
repercussão nos meios artísticos nacionais, nos quais o MNBA era dado 
como uma instituição perdida e sem função (senão a de emprestar, 
intermitentemente e mediante súplicas, suas salas para a Seção Moderna 
do Salão Nacional) (GULLAR, 1961, s/d ).  

Em suas memórias, José Teixeira Leite rejeitou a desconexão da casa com a vida 

artística do país simbolizada pela direção anterior, apresentando-se como o gestor 

comprometido com a renovação. 
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[...] nunca me passara pela cabeça dirigir a instituição, em cuja frente 
Oswaldo Teixeira se achava desde a sua criação, em 1937. Pintor de 
orientação conservadora, em 24 anos de gestão fizera, é inegável, muitas 
coisas boas, como as grandes retrospectivas de Giovanni Battista 
Castagneto e Eliseu Visconti, mas cometera o erro de transformar o museu 
em baluarte da resistência acadêmica, opondo-se com tenacidade a 
qualquer tentativa de renovação artística (LEITE, 2009, p. 252, grifos 
nossos). 

Acalmando os ânimos, após sua posse, em entrevista ao Jornal do Brasil, ele 

sublinhou que sua ideia não era transformar o Museu Nacional de Belas Artes em um 

museu de arte moderna, mas em um museu moderno de arte, com “participação ativa na 

vida artística nacional”,  “que no futuro poderá ser a Galeria de Arte Nacional” (ALENCAR, 

1961, p. 03). Contudo muitas de suas ações nessa direção foram alvo de muitas críticas e, 

inclusive, ações judiciais. Uma das mais polêmicas foram suas tentativas de interromper 

o Salão Nacional de Arte realizado no MNBA, que era alvo de muita rejeição entre os 

artistas por sua vocação conservadora. O então diretor alegava que tal evento colocava 

em risco o acervo e atrapalhava a programação do museu, entendendo que os Salões eram 

eventos ultrapassados, voltados para a expressão de uma pedagogia nacionalista 

incompatível com a produção artística contemporânea. Ação pela qual respondeu 

judicialmente durante alguns anos. Também fechou a “Sala da Mulher Brasileira”, onde, 

segundo Leite, “eram realizadas exposições temporárias de baixíssimo nível” (Idem, 

p.253). Esforçou-se, portanto, em estabelecer critérios mais rígidos para as exposições 

realizadas no seio da instituição. 

[...] nunca mais hão de ser efetuadas exposições individuais, a não ser em 
caráter excepcional, de artistas nacionais ou estrangeiros vivos; sendo 
aquele caráter de excepcionalidade o alto merecimento do expositor; em 
lugar de individuais de artistas vivos, realizar sempre mostras individuais 
ou coletivas de cunho didático e cultural (Idem, p. 03). 

Sua proposta incluía a “reorganização da pinacoteca em exposição, com a 

desvalorização dos acadêmicos em prol dos clássicos, barrocos, primitivos e modernos”. 

Nesse sentido, realizou uma série de mostras de curta duração, como: a “Retrospectiva 

Oswaldo Goeldi”, que havia falecido há pouco tempo, com a exibição da coleção de 

gravuras e desenhos de Goeldi de propriedade de Nelson Mendes Caldeira; a mostra sobre 

Lasar Segall; a exposição da obra escultórica do século XVII de frei Agostinho da Piedade, 

organizada por dom Clemente Maria da Silva-Nigra; a mostra sobre Frans Post; e a 

comemoração dos vinte anos de pintura da artista Djanira da Motta e Silva.  
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Em 1964, foi realizada a exposição “África Negra”, com obras do Institut Français 

de l’Afrique Noire, de Dakar, que, na perspectiva de Teixeira Leite, foi “considerada pelos 

acadêmicos um insulto à arte clássica brasileira” (LEITE, 2009, p. 258). O evento foi 

inaugurado pelo então presidente do Senegal – Léopold Sédar Senghor, político e poeta 

de projeção. Senghor foi parte importante do “Movimento da Negritude”, envolvido com 

os temas da identidade e da consciência negra, construiu o conceito de “alma negra”  

(DOMINGUES, 2005). Segundo Gabrielle Nascimento (2017, p. 9-10), “essas ideias 

refletiam na militância negra brasileira principalmente nas décadas de 60 e 70, fazendo 

com que os ativistas estudassem sobre as reminiscências africanas no país, assim como 

os movimentos de libertação na África”. Esse debate também perpassou a política 

brasileira dos anos 1960131, e, no campo das artes, a batalha centrava-se na valorização da 

“arte africana” como obra de arte e não objeto de etnologia. A exposição foi uma 

ramificação de um esforço institucional do MNBA em ampliar as concepções de 

patrimônio e arte, seja através da organização de mostras, da aquisição de peças ou da 

criação de espaços de debate.  

As iniciativas do diretor transformaram o Museu Nacional de Belas Artes em uma 

arena. A reestruturação do circuito de exposições e seu desinteresse pelo acervo 

oitocentista em prol da visibilidade de peças pouco canônicas conduziram a sua saída do 

comando da instituição com o início da Ditadura Militar, em 1964. Nas suas palavras,  

[...] enfim, do golpe de 1964, da demissão a 7 de outubro, eu descendo as 
escadarias em meio aos sorrisos mordazes de certos funcionários... Tenho 
34 anos, acabo de ser substituído pelo velho pintor acadêmico Alfredo 
Galvão (LEITE, 2009, p. 252). 

Somada à sua iniciativa de cessão de obras de Victor Meirelles a outra instituição, 

percebemos que, no pouco tempo que esteve à frente do MNBA, José Teixeira Leite buscou 

renovar seu acervo e afastá-lo da imagem de herdeiro da Academia Imperial. Nesse 

                                                                   
131 “[...] no governo iniciado pelo Presidente Jânio Quadros, em 1961, e continuada pelo Presidente João 
Goulart, até março de 1964, se tentou construir, tanto no campo diplomático, como no campo econômico, 
projetos que estimulassem a expansão das fronteiras e das influências políticas do país no cenário africano. 
Para alcançar tais objetivos, o Brasil declarou-se contra o colonialismo e o racismo e sublinhou o apoio à 
autodeterminação dos povos da África. O governo brasileiro construiu uma série de estratégias, dentre elas 
criou o Instituto Brasileiro de Estudos Afro-asiáticos (IBEAA), em 1961, e fundou o Centro de Estudos e 
Cultura Africana da Universidade de São Paulo, em 1963. No intuito de se construir uma imagem de um país 
perfeito racialmente, nomeou um professor negro da Universidade da Bahia, o professor Milton Santos, para 
servir na Casa Civil da Presidência da República; e indicou o negro Raymundo de Souza Dantas para ser 
embaixador em Acra, no país de Gana. Também concebeu acordos culturais para o Senegal, Gana e Nigéria 
e ofereceu bolsas de estudo brasileiras a estudantes africanos” (NASCIMENTO, 2017, p. 3-4). 



146 
 

cenário, as pinturas históricas foram eclipsadas por esse esforço de construção de uma 

identidade institucional moderna. 

 

4.3. A construção de história visual do Brasil: as exposições entre 1960 e 1990 

O Museu Nacional de Belas Artes organizava seu acervo em exposição como um 

passeio pelo desenvolvimento das artes plásticas brasileiras, cronologicamente. Esse tipo 

de exposição nasceu no século XVII e significou uma grande mudança na reestruturação 

dos museus de arte. Repensados a partir da ótica do Iluminismo, a questão da instrução 

pública ganha o enfoque nas exposições a partir de preocupações com a classificação e a 

ordenação de seu acervo. Um novo método de estudo de história da arte e de conceito de 

exposição foi criada por Luigi Lanzi, no século XVIII, através da publicação de “Storia 

Pittoria dela Itália”, em 1788. Até então era feita a disposição de várias obras de tradições 

artísticas diferentes, com o intuito de despertar os sentidos através do contraste. Lanzi 

propõe abandonar uma preocupação voltada unicamente para a fruição em prol de uma 

exposição com uma preocupação pedagógica, dispondo as obras em ordem cronológica e 

por escolas artísticas.  A primeira experiência expográfica desse modelo foi feita na 

Galeria degli Uffizi, depois foi adotada na Pinacoteca do Palácio Belvedere e no Museu 

Napoleão. No século XIX, o livro de Lanzi foi traduzido em vários idiomas e sua proposta 

museológica passou a se tornar cada vez mais frequente. 

Herdeira dessa tradição, a exposição de longa duração do MNBA dispunha seu 

acervo em ordem cronológica, construindo uma narrativa didática sobre a evolução da 

história da arte nacional. A primeira galeria ordenava as peças do nascimento das 

primeiras obras de arte produzidas na colônia – a Sala Colonial, passando pela construção 

de um ensino artístico nos trópicos – a Sala Missão Artística Francesa, chegando a uma 

academia de arte consolidada com mestres e alunos renomados – a Primeira Galeria de 

Brasileiros. Nesta, Victor Meirelles, Pedro Américo e João Zeferino da Costa são destaque 

e referendados como o “admirável alicerce da pintura brasileira do Século XIX”, segundo 

nos apresenta o Catálogo de Pintura Brasileira de 1968:  

Prosseguindo, tanto quanto possível na apreciação cronológica da arte 
brasileira chegamos ao reinado de D. Pedro II (que com maturidade 
precoce e invulgar amor às ciências e às artes, procurou sempre prestigiá-
las) e com ele à segunda geração de artistas formados na Academia, e que 
são considerados os seus ‘frutos sazonados’. Da primeira geração vários 
já faziam parte do corpo docente dessa Academia. O ambiente era, pois, 
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propício ao aparecimento de três nomes que formam o admirável alicerce 
da pintura brasileira do Século XIX: Victor Meirelles de Lima (1832-1903), 
Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905) e João Zeferino da Costa 
(1840-1915), todos muito bem representados neste Museu (PEIXOTO, 
1968, p.02).  

Na sequência, passava-se para a Sala Visconti, onde ficavam expostas as pinturas 

de Eliseu d’Visconti, que serviu para estabelecer um marco suave entre o fim da Academia 

Imperial de Belas Artes e a emergência do século XX. A Galeria Contemporâneos 

apaziguava acadêmicos e modernos, reunindo artistas que conservavam as orientações 

estéticas da academia e aqueles que experimentavam o que o Catálogo de 1968 chamou 

de “novos caminhos”. Nessa sala, encontravam pinturas de Georgina Albuquerque de 

Figueiredo e de Candido Portinari – a obra “Café” foi colocada em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Aspecto das galerias do MNBA, antes de 1976. FONTE: Museu Nacional de 
Belas Artes, 1979, p.18.  

Figura 54. Visitantes e o Café de Portinari, 1979. FONTE: Museu Nacional de Belas Artes, 
1979, p.22. 
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Em 1976, houve uma reestruturação das galerias do segundo andar, que 

dispunham a produção artística no século XX. Contudo, como se pode observar no artigo 

do Jornal do Brasil sobre a reinauguração, de 13 de janeiro do mesmo ano, não houve uma 

alteração na lógica cronológica dessas salas. 

Reabre hoje, depois de uma remodelação completa, a Galeria Brasileira 
do Século XX, localizada no 2º andar do Museu Nacional de Belas Artes. 
Reúne em oito salas uma visão do desenvolvimento das artes plásticas 
brasileiras neste século, de Eliseu Visconti aos artistas contemporâneos. 
Agrupadas sob uma orientação didática, obedecendo na medida do 
possível a um critério cronológico, as obras estão expostas de forma a 
valorizar as principais figuras e os mais importantes movimentos 
deflagrados nos últimos 75 anos. 

No início da década de 1980, foi realizada uma grande reforma do museu, como a 

recuperação da Sala Bernardelli destinada a exposições temporárias, retirando as 

subdivisões que foram acrescentadas com o tempo e recuperando sua dimensão original 

de 240m². Também foi inaugurada a Sala Carlos Oswald, os gabinetes de gravuras e o 

setor educativo do museu. 

Desta forma, em 1985, o circuito expositivo do MNBA encontrava organizado da 

seguinte forma: a Sala Carlos Oswald (Pavimento Térreo), destinada a obras de arte sobre 

o papel; a Sala Bernardelli (Segundo Pavimento), para exposições de curta duração; a 

Galeria Eliseu Visconti132 (Terceiro Pavimento), abrigava peças de arte brasileira do 

século XX, cerca de 150 obras; a Galeria Frans Post133 (Terceiro Pavimento), destinada à 

                                                                   
132 Entre pintores e escultores, os principais nomes de destaque dessa galeria são: Eliseu Visconti, Garcia 
Bento, Rodolfo Chambelland, Antônio Parreiras, Cícero Dias, José Pancetti, Guinard, Cândido Portinari, 
Tarsila do Amaral, Segall, Di Cavalcanti, Antônio Bandeira, Djanira, João Câmara, Almicar de Castro, 
Arcangelo Ianelli, A. Zaluar e Haroldo Barroso. 
133 Giunta Pisano, H. von Kulmbach, J. Bassano. Ter Borch, G. B. Tiepolo, Fr. Guardi, Lucas y Padilha, L. E. 
Boudin, Silva Pinto, A. Szenes, Sisley, Malhoa, A. Pedro são alguns dos nomes principais da sala. 

Figura 56.  Salas Carlos Oswald e Frans Post, respectivamente, c. 1985. FONTE: Museu Nacional de Belas Artes, 1985. 
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arte estrangeira; e, por fim, a Galeria Nacional134 (Terceiro Pavimento), expunha a 

produção artística brasileira do século XVII (Brasil Holandês) até o século XIX, com cerca 

de 200 peças (SOUZA In MUSEU Nacional de Belas Artes, 1985, p. 16). Nesta última, 

reuniam-se as obras consideradas a origem e a base da produção artística brasileira. Os 

nomes das salas da Galeria Nacional apresentavam uma lógica cronológica e de 

desenvolvimento da arte brasileira, organizadas da seguinte forma: Missão Francesa, 

Araújo Porto Alegre, Victor Meirelles, das Batalhas, Pedro Américo, Almeida Júnior, 

Zeferino da Costa, Rodolfo Amoedo, Escultura do século XIX, e Pintores estrangeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Sala Frans Post, c.1945. FONTE: Anuário do Museu Nacional de Belas Artes, n. 5, 
1946, p.22. 

  

                                                                   
134 Outros artistas de destaque com obras expostas nesse espaço: Frans Post, Debret, Taunay, Almeida 
Júnior, Fachinetti, Vinet, Castagneto, Parreiras, Amoedo, Bernardelli e Belmiro de Almeida, também se 
encontravam peças de imaginária colonial. 
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Figura 58. Os visitantes e a Batalha do Avaí, c. 1979. FONTE: Museu Nacional de Belas Artes, 1979, p. 21. 

Na Galeria Nacional, ficariam expostas as pinturas de história de Pedro Américo e 

Victor Meirelles, mas, em grande parte da década de 1980, elas se encontraram em 

processo de restauro, pois estavam em péssimo estado em função das goteiras e da 

conservação inadequada (Idem)135. São raríssimas as imagens dessas telas no museu, 

durante esse período. Havia, portanto, uma grande expectativa sobre o fim da restauração 

das pinturas de história que eram os carros-chefes da instituição. Segundo o diretor 

adjunto do MNBA, em 1985 – Wladimir de Souza (Idem, p. 15),  

[...] com a conclusão da galeria perimetral136 pela colocação das 
claraboias, o MNBA reassume a liderança dos museus de arte brasileira e, 
até o fim de 1985, com a restauração das Batalhas concluída, entrará em 
nova fase de atividades, a serviço da comunidade.  

Contudo a Galeria dos Séculos XVII-XVIII e XIX permaneceu fechada por nove anos 

(LUSTOSA, 2002, p. 10). Após a saída da Funarte do prédio, em 1995, o museu dobrou seu 

circuito expositivo. Na direção de Heloisa Lustosa, de 1991 a 2002, foi realizada uma série 

de reformas na estrutura da instituição e nas salas de exposição137. Foram criadas a 

                                                                   
135 Nos dias 14 e 17 de dezembro de 1984, foram removidas para restauração, respectivamente, as telas “A 
Batalha de Guararapes” e “A Batalha do Avaí”. “Incluídas entre as maiores telas gênero pintura de cavalete 
existente no mundo. [...] estavam afixadas há aproximadamente 76 anos na Galeria de Pintura Brasileira do 
MNBA” (MNBA: Mais duas batalhas, 1984, p. 21). 
136 A Galeria Perimetral era a maior de todas e que percorre em quase toda extensão as laterais do Museu 
Nacional de Belas Artes.  
137 Foi inaugurado o Pátio Lily e Roberto Marinho, em retribuição ao financiamento obtido para as reformas 
da instituição. São abertos espaços para conferências e concertos de música erudita, a diretora desejava 
atrair o público para o MNBA. Criaram-se novos espaços para exposições temporárias, que seriam usadas 
para as megaexposições que marcaram o circuito de exposições da instituição na década de 1990. 
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Galeria do Século XXI, a Galeria Mario Pedrosa, a Sala Burle Marx, a Sala Portinari e mais 

sete galerias dedicadas à coleção europeia no segundo pavimento – Barroco Italiano, 

Flamengo Holandês, Taunay, Louis Eugene Boudin, Artistas Visitantes e Obras especiais.  

Por ocasião da reforma, havia uma proposta de adequar a função do museu ao 

perfil majoritário do seu acervo, tornando-o um museu dedicado ao Século XIX. Como 

explica a então diretora, optou por manter a narrativa visual que versava sobre o 

desenvolvimento das artes plásticas no Brasil: “mostrar segmentos exemplares que nos 

façam pensar o passado e o futuro de nossas artes plásticas e oferecer ao visitante que 

chega ao Museu Nacional de Belas Artes uma visão panorâmica da nossa história cultural” 

(LUSTOSA, 2002, p. 14). Portanto, a tarefa passou a ser completar as lacunas dessa linha 

do tempo, mantendo a expografia assumida pela instituição desde sua fundação. Ainda 

nas palavras de Heloisa Lustosa (2002, p. 13): 

Considerando que a sua coleção brasileira do século 19 é a maior do 
período, os estudiosos propunham que o MNBA fosse o Museu de Arte 
Brasileira do Século 19 [...], pareceu-me inquestionável que a coleção 
Frans Post justificaria plenamente a permanência do século 17, do 
mesmo modo que o acervo e o mobiliário do século 18. Reconhecendo a 
importância do conjunto de arte brasileira do século 20, especialmente 
porque os prêmios dos Salões desta época passavam a integrar a coleção, 
considerei ainda mais adequado suprir as lacunas existentes do que 
excluir tantas obras-primas.  

Entre os usos dados aos espaços desocupados pela Funarte, destacava-se a criação 

da Galeria Mário Pedrosa, aplicação do projeto Museu das Origens desenvolvido pelo 

homenageado para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978, após um 

incêndio que destruiu 90% do acervo da instituição138. No projeto original de Mario 

Pedrosa, a fundação do Museu das origens deveria ser composta por cinco museus: Museu 

do Índio, Museu de Arte Virgem (Museu do Inconsciente), Museu de Arte Moderna, Museu 

do Negro e Museu de Artes Populares. A adaptação feita para o MNBA estruturava a 

galeria em cinco módulos: indígena, inconsciente, europeia, africana e popular. Segundo 

a coordenadora da Sala Mario Pedrosa – Dinah Guimaraens: “o projeto pretende revelar a 

                                                                   
138 O incêndio do MAM/RJ e a necessidade de pensar em formas alternativas de reconstruí-lo é desta forma 
relatado no projeto Museu das Origens, de Mario Pedrosa: “Em face da destruição total pelo incêndio do 
MAM é imperativo que se tire uma conclusão lógica da catástrofe: o MAM acabou. O grupo social que tão 
generosamente se lançou ao trabalho de o criar, com Niomar Muniz Sodré Bittencourt à frente, não está 
mais em condições de recomeçar a tarefa. A situação mudou; os tempos são outros, a filosofia, ou mesmo a 
ideologia que inspirou os que o fizeram há mais de vinte anos atrás, mudou. Daí a necessidade de chamar 
outras forças e o Estado para criar outro estabelecimento congênere, com outra finalidade. A hora do puro 
mecenato privado passou. Até nos Estados Unidos já o próprio Museu de Arte de N. York recorre ao auxílio 
substancial do Estado”. (PEDROSA, 1978) 
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identidade cultural brasileira, [...] propor um espaço que constitua um verdadeiro resumo 

histórico do que existe de mais representativo na arte brasileira” (GUIMARAENS apud 

CONDURU, 2001, p. 117). O circuito da galeria era, assim, disposto: 

O módulo das origens africanas ocupa parte da primeira sala, conectando 
o módulo das origens indígenas e o das europeias (na segunda sala), e 
uma terceira sala que liga a primeira à quarta sala, onde estão situados os 
módulos das origens inconscientes e populares. (Idem, p. 117) 

O módulo de arte popular, indígena e africana eram postas no mesmo patamar que 

a arte europeia, inclusive a arte africana servia de elo entre os módulos indígena e 

europeu. A perspectiva antropológica da exposição terminava por sublinhar a leitura 

dessas peças como identificadores de culturas originais. O Museu Nacional de Belas Artes 

também parecia, enfim, retomar as propostas do diretor José Teixeira Leite, na década de 

1960139. 

O historiador Roberto Conduru chama a atenção para alteração do termo 

“moderno” para “europeu”, na Galeria:  

Deve ser destacado que, entre a proposta de Mario Pedrosa, o texto de 
Dinah Guimaraens e a exposição finalmente montada, o “moderno” foi 
substituído pelo “europeu” e representado por peças indicativas das 
escolas nacionais europeias, adquiridas por Joaquin Le Breton para a 
Academia Imperial de Belas Artes. (Idem, p. 117-8) 

A Galeria Mario Pedrosa criava uma narrativa sobre os mitos de origem da nação 

brasileira, onde todos os seus matizes são postos lado a lado. É interessante perceber que 

a alteração da palavra “moderno” para “europeu”, além de uma adequação a 

expressividade do acervo do século XIX presente no museu, também seria uma forma de 

incluir a Coleção Le Breton – origem do acervo da Academia Imperial, da ENBA e do 

MNBA, nessa narrativa dos mitos de origem da nação brasileira.  

4.3.1. A Primeira Missa e a certidão visual do nascimento de um país 

A exposição “Victor Meirelles – Sesquicentenário de nascimento 1832-1982” foi 

uma grande mostra realizada no MNBA, em 1982, sob a curadoria de Donato Mello Jr.. O 

objetivo era realizar uma retrospectiva da obra do artista, reunindo as pinturas, desenhos 

e estudos para o “Panorama do Rio de Janeiro” pertencentes à coleção do museu e obras 

                                                                   
139 Sobre o assunto, o próprio Teixeira Leite entende-se como precursor da ampliação da noção de 
patrimônio empreendida pela instituição, em 1994: “Não seria isso, com antecedência de década e meia, o 
Museu das Origens que nosso caro Mário Pedrosa idealizou em 1978, e que não chegaria a concretizar?” 
(LEITE, 2009, p. 256.). 
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do acervo de outras instituições, como o Museu Victor Meirelles, de Florianópolis. A 

mostra estava organizada em torno da tela “Primeira Missa no Brasil”, sobre a qual foram 

realizadas mais duas mostras paralelas: “Vilma viu Victor”, com quadros e desenhos de 

cerca de 60 crianças a partir de suas impressões da tela; e, “Primitivos” ou “Uma visão 

ingênua da Primeira Missa”, com 10 releituras de outros artistas sobre a obra. 

Apresentada na Exposição Geral de 1863, a tela “A Primeira Missa no Brasil” foi a 

primeira pintura histórica ocupada em criar uma imagem símbolo sobre os grandes 

momentos da história nacional140. Até então, normalmente, esse gênero artístico ocupava-

se de motivos religiosos. Para realizar o quadro, o pintor utilizou a Carta de Pero Vaz de 

Caminha, que emprestava a sua obra não apenas a autenticidade do relato de quem viu o 

fato, mas de um documento impregnado por um “caráter mítico de ato fundador” (COLI, 

1998, p.108).  

 

Figura 59. Victor Meirelles. A Primeira Missa no Brasil, 1860. 268 X 356 cm. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: Museu 
Nacional de Belas Artes 

  

                                                                   
140 Na Exposição Geral de 1860, Vítor Meireles enviou um esboço desse quadro para figurar entre as obras 
do evento. 
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A propaganda sobre a exposição divulgada nos jornais, em 1982, trabalhava 

exatamente com a relação estabelecida entre a tela “Primeira Missa” e a Carta de Pero Vaz 

de Caminha: “Repórter português. Fotógrafo Catarinense”.  

Essa pintura se eternizou no imaginário com tal força que é quase impossível 

pensar na missa realizada em 1500, sem se remeter automaticamente à tela de Victor 

Meirelles. A pintura histórica procurava envolver o espectador de tal forma que este se 

esqueceria se tratar de uma representação do fato histórico e, diante da tela, assumisse a 

posição de testemunha ocular do evento. A pesquisa envolvida na produção dessas 

imagens, junto ao projeto de construção de uma história nacional empreendida pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ratificam essas imagens. Nas palavras de Jorge 

Coli (1998, p. 115), “[...] o espectador moderno ‘assistia’ à primeira missa no Brasil. Quem 

o assegurava era, de um lado, o documento e, de outro, o poder demiúrgico da arte”. 

A chamada “Repórter português. Fotógrafo Catarinense” foi o resultado vitorioso 

de um esforço empreendido a mais de um século – transformar a pintura histórica em 

uma janela para o passado. A incessante divulgação dessas telas nos livros didáticos de 

Figura 60. 150 anos de Victor Meirelles (Propaganda). FONTE: Jornal do Brasil, 
18/08/1982. 1º Caderno-Política, p. 4. 
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História nos capítulos referentes à sua temática e não ao momento de sua produção, 

ajudou no processo de transmutação da tela na primeira missa e não em uma 

representação da mesma (CASTRO, 2007). A circularidade destas imagens contribui para 

sua naturalização, já que as pinturas de história, assim como a tradição historiográfica do 

IHGB, propunham-se a narrar o que realmente aconteceu e a imagem em questão 

terminou por corporificas o próprio evento representado. 

4.4 Pintura de história em eclipse: a era das megaexposições 

A década de 1990 inaugurou uma nova linguagem nas exposições de artes plásticas 

no Brasil – as megaexposições. A nova legislação de incentivo cultural modificou a 

estrutura do mercado artístico brasileiro, uma vez que as empresas privadas foram 

estimuladas a patrocinar projetos culturais a fim de obter isenção de impostos. A diretora 

do Museu Nacional de Belas Artes, interessada em atrair o grande público, até então 

indiferente ao circuito de artes plásticas, investiu na parceria com grandes empresas para 

trazer ao Brasil grandes coleções. Foram realizadas as exposições: Rodin; Salvador Dalí; 

Monet; Toulouse-Lautrec; Coleção Freud de Arqueologia; Louis Eugene Boudin; O Retorno 

dos Anjos; Botero; Tesouros do Vaticano; Arte italiana entre guerras; Model – Quatro 

Gerações de Arte Contemporânea Sueca; Sorolla; Albretch Dürer; Miguel Barceló; 

Esplendores da Espanha – de El Greco a Velasquez; Brasil dos Holandeses; Taizi Harada; 

Espanha do Século XVIII – O Sonho da Razão.  

Em 1995, foi realizada a primeira megaexposição no Museu Nacional de Belas 

Artes – a mostra Rodin141, que recebeu em torno de 226 mil visitantes. A fila para entrar 

no museu chegava a quase circundar o edifício, as pessoas aguardavam até uma hora de 

espera para ver as esculturas de Rodin. 

  

                                                                   
141 Antes dessa data, em meados de 1980, a exposição Picasso no Paço Imperial já havia chamado a atenção 
da mídia para a expressividade do afluxo de visitantes. Contudo, em 1992, a mostra Eco-92 e Viva o Povo 
Brasileiro, realizadas no Museu de Arte Moderna, foram registradas pela mídia como o maior sucesso de 
público da história das exposições de arte plásticas no país – 147 mil visitantes em pouco mais de um mês. 
A estas, se seguiram a exposição Rodin, no ano seguinte 
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Figura 61. Fila para a exposição “Rodin”, no MNBA, em 1995. FONTE: Jornal do Brasil, 1996. 

 

 

 

  

Figura 62. Fila para a exposição "Monet", no MNBA, em 1997. FONTE: O Globo, 1997. 
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Desde então, os recordes de público foram aumentando ano a ano.  

As Megaexposições da década de 1990 a início dos anos 2000 

EXPOSIÇÃO PERÍODO DIAS PÚBLICO 

Eco-92 e Viva o Povo Brasileiro/MAM 05/06 a 19/07/1992 45  147.000 

Rodin / MNBA 18/04 a 28/05/1995 44  226.106 

23ª Bienal de SP / MASP 06/10 a 08/12/1996 64  398.879 

Monet / MNBA 13/03 a 19/05/1997 68  432.776 

Monet / MASP 28/07 a 10/08/1997 75  401.201 

Salvador Dali / MNBA 23/03 a 28/05/1998 58  245.000 

Surrealismo / CCBB-RJ 21/08 a 28/10/2001 69 739.719 

25ª Bienal de SP / MASP 23/03 a 02/06/2002 72  668.428 

Arte da África / CCBB-RJ 13/10/2003 a 04/01/2004 84 747.300 

26ª Bienal de SP / MASP 26/09 a 19/12/2004 85  880.000 

Por ti América / CCBB-RJ 11/10/2005 a 29/01/2006 111  777.572 

Tabela 3. As Megaexposições por público e período, entre 1990 e 2006. Fonte: Períodos da época142. 

As mostras de curta duração chamadas blockbusters ou megaexposições 

trouxeram uma frequência excepcional para os museus e inverteram o eixo do circuito de 

mostras de artes plásticas no Brasil, que, em meados da década de 1990, passou a iniciar 

no Rio e depois ir para São Paulo. Entretanto a estrutura desse tipo de exposição implicava 

uma série de transtornos, como a insatisfação dos funcionários que se sentiam 

subvalorizados com a contratação de mão-de-obra especializada estrangeira e os danos à 

estrutura do museu, inadequado para abrigá-las (MOREIRA, 2010). Em depoimento, no 

ano de 2001, uma funcionária do Museu Nacional de Belas Artes expôs os problemas 

enfrentados pela instituição: 

Nossa galeria de arte brasileira do século 17 ao século 19 está 
desmontada desde noventa e nove para abrigar essas grandes mostras 
que têm acontecido aqui no Museu. Essas mostras internacionais exigem 
um espaço que tenha a capacidade apropriada em termos de área física e 
clima adequado. Nós tivemos Dali e Guignard; mas, várias dessas mostras 
pedem esse espaço, que não está com ar refrigerado e, sim, climatizado. 
Então, esse é um problema sério; é bom por um lado e péssimo por outro 
para nós, porque nós temos que usar essas grandes máquinas para a 
climatização e essas grandes telas, as Batalhas do Avaí e Guararapes não 
podem ser removidas da galeria, pois são obras com mais de seis por doze 
metros. Há que fazer toda uma adaptação do espaço e da arquitetura para 
organizar essas grandes exposições que vêm de fora; e, por mais cuidado 

                                                                   
142 Cf: 26ª BIENAL, 2004, p. 12; ARTE, 2004; CCBB Rio, 2006; CÔRTES, 1995, p. 48; DEZEMBRO, 2002, p. E1; 
GRAÇA, 1998, p. 51;REGISTRO, 1997, p. 22; MOSTRA 1995, p. 19; NEGROMONTE, 1997, p. 5-10. 
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que você tenha, há danos. A galeria que comporta é essa e nós ficaremos 
fechados depois dessa mostra para desmontar e montar também uma 
sucessão de novas exposições. As obras não sofreram nada, mas é um 
problema para a gente que tem que remover tudo, e tem que desmontar 
a toda hora a galeria. Cada mostra que chega, chega com uma produção 
diferente, pois cada uma delas tem características próprias. Em geral, o 
prédio do MNBA é escolhido pela sua importância histórica, imponência 
de sua arquitetura e localização central com fácil acesso. Porém, quando 
chegam essas produções, às vezes, a arquitetura própria da edificação não 
é respeitada. Essas produções exigem vários tipos de interferências; não 
é interferência que danifica as paredes; mas, eles isolam toda uma 
arquitetura e somem com o os adornos. Agora, nós já estamos há seis 
meses remontando a galeria; foi refeito todo o sinteco, a lavagem de 
janelas e cortinas, e as paredes foram todas repintadas. Possivelmente 

nessa primeira quinzena de outubro ela estará pronta143. 

O investimento institucional em torno das megaexposições implicou diretamente 

no ofuscamento do acervo do museu. Em muitos casos, o tamanho da exposição 

temporária exigia que toda a estrutura das mostras de longa duração fosse alterada, como 

lemos acima, incluindo o sistema de refrigeração que garante a preservação das obras.  

Frequentemente, era necessário usar a Galeria Nacional (ou Galeria dos séculos 

XVII, XVIII e XIX), onde estavam localizadas as pinturas históricas de grandes dimensões 

de Pedro Américo e Victor Meirelles – “A Batalha de Avaí”, “Batalha de Guararapes” e 

“Primeira Missa no Brasil”. As duas primeiras, especialmente grandes, eram impossíveis 

de serem retiradas, sob risco de causar danos às telas, aliás, causar ainda mais danos, uma 

vez que a década de 1980 foi marcada por pedidos de socorro para essas obras. 

Impossibilitadas de serem movidas, essas telas eram escondidas, ou seja, as 

megaexposições literalmente eclipsavam as principais peças do acervo do Museu 

Nacional de Belas Artes. 

Um acalorado debate sobre a função social das exposições blockbusters foi se 

avolumando. Alguns afirmavam que a entrada do grande público nos museus estreitaria 

os laços entre arte e sociedade, consequentemente, o espaço museológico seria mais 

democrático. Outros criticavam a banalização da arte, apontando como essas 

megaexposições terminavam por reforçar abismo entre a linguagem artística e o 

espectador. Avaliações importantes sobre o risco à segurança dos visitantes e do acervo 

também foi posta em debate, o exemplo do incêndio do MAM do Rio de Janeiro foi 

reavivado, uma vez que Heloisa Lustosa – diretora que iniciou a era das megaexposições 

                                                                   
143 Depoimento de funcionária do MNBA em visita organizada pelo Grupo de Estudos de Arquitetura de 
Museus da UFRJ realizada em outubro de 2001. Apud GUIMARAENS, 2011, p.275-6, grifos nossos. 
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no Museu Nacional de Belas Artes, era a diretora executiva do Museu de Arte Moderna, 

em 1978. O início dos anos 2000 representou uma mudança nesse cenário, o slogan 

“Cultura é um bom negócio” foi substituído pelo investimento em reformas de 

infraestrutura e a renovação do quadro de funcionários dos museus federais. A gestão de 

Paulo Herkenhoff voltou os olhos para o acervo e a estrutura da casa. 

* * * 

Desde sua criação, o MNBA viveu um intenso dilema acerca de sua identidade. 

Herdeiro da Academia Imperial, porém embalado pelos estudos de história da arte que 

reforçavam a ideia de que a produção artística do oitocentos era um pastiche dos modelos 

europeus, o museu por muitas vezes se esforçou em afastar-se desse legado – mesmo seu 

acervo sendo, predominantemente, do século XIX. Processo que não foi exclusividade do 

MNBA, segundo Jorge Coli (2013, p.01):  

A modernidade venceu os chamados “acadêmicos”, tão intransigentes em 
seus critérios, para impor algo semelhante: um autoritarismo eliminando 
tudo aquilo que parecia diverso dela própria. A história das artes, tal 
como foi então concebida, promovia a exclusão da alteridade. Num 
manual, Lionello Venturi ensinava como um Bouguereau estava fora do 
campo das artes, se comparado com verdadeira e boa pintura, elevada, 
indiscutivelmente “artística”. Num outro compêndio, Pierre Francastel 
demonstrava que mesmo Delacroix ou Courbet eram imperfeitos porque 
insuficientemente “modernos”. Tornava-se, então, impossível amar essas 
artes condenadas que, na maioria dos museus, ia, com vergonha, para as 
reservas, quando não desaparecia fisicamente, ao ponto de, hoje, se ter 
perdido o rastro de muitas delas. 
Dou um exemplo pessoal destas tiranias dos gostos e critérios: no final da 
década de 1960, aprendíamos na universidade e nos livros a distinguir a 
“boa” arte da “ruim”. Morando não longe da Pinacoteca do Estado, em São 
Paulo, eu não resistia em subir aquelas escadas, fascinado por um quadro 
de Oscar Pereira da Silva, de Almeida Júnior ou de Weingartner, dispostos 
ainda nas nostálgicas salas, de cortinas pesadas, que Túlio Mugnaini havia 
concebido. Ora, era impossível entrar ali sem um profundo sentimento de 
culpa, como diante de um prazer proibido. O adolescente muito ingênuo 
encontrava então uma escusa diante da tentação sedutora: ele estava ali 
para aprender o que “era pintura ruim”. O álibi, está bem claro, não 
explicava o estranho deleite que aquelas telas magníficas provocavam. 

Os anos 1970 representaram uma redenção para a arte oficial produzida nas 

academias de arte. Uma série de exposições passaram se ocupar desse acervo, a principal 

delas “Le Musée du Luxembourg em 1874” (Palais du Luxembourg, 1974) (DAZZI, 2013, 

p. 117). Esse revival desencadeou uma série de outras mostras e também uma revisão 

dentro da própria história da arte. Essa mudança de perspectiva sobre obras até então 
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negligenciadas podem ser percebidas no esforço de restauração das telas de batalhas de 

Victor Meirelles e Pedro Américo, empreendida pelo MNBA, na década de 1980 (COLI, 

2013, p.01) 

O período englobado nessa pesquisa atravessa cerca de sessenta anos de 

funcionamento do museu, em boa parte dele ora as pinturas históricas eram percebidas 

como o símbolo do seu dito conservadorismo, ora louvadas como a verdadeira arte, 

afastando a instituição de uma participação mais ativa no circuito artístico 

contemporâneo. No momento em que a Academia Imperial voltou a centrar o interesse da 

história da arte, a Galeria Nacional começou a ser reformada e as pinturas de batalha 

restauradas – processo que durou nove anos.   

As pinturas históricas que foram retiradas do contato com o público por anos e 

anos, no seu retorno, foram ofuscadas pelas megaexposições. O século XXI, enfim, vai 

revalidá-las e entendê-las como peças-chave do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. 

Retomando a fala de Pedro Xexéo, na reinauguração da Galeria Nacional, em 2011: “É a 

coleção com a maior representatividade da arte no século XIX, com todos os grandes 

artistas brasileiros da época. E a nova seleção quer reafirmar essa importância” (VELASCO, 

2011).   
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CONCLUSÃO 
 

 

O período abarcado por esta pesquisa atravessou quase um século de história 

institucional do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, assim 

como de implementação de diversas políticas culturais de 1920 a 1990. A trajetória 

institucional desses museus foi marcada pela iniciativa de seus diretores, buscando 

driblar os problemas de falta de recursos e de apoio estatal. Nos primeiros anos de 

funcionamento, esse protagonismo foi mais arrojado em função da necessidade de 

construção e ampliação do acervo através de contato com outras instituições públicas e 

particulares, como o caso de Gustavo Barroso no MHN, aqui tratado. Este cenário foi 

modificado com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que se empenhou não apenas em 

tornar-se patrono das instituições já existentes, mas criou uma racionalidade na 

administração pública que rompia com a tradição oligárquica de um Estado agrário-

exportador (CALABRE, 2009).  

A criação do Ministério da Educação e Saúde (MES), em 1930, especialmente a 

gestão de Gustavo Capanema, representou uma sistematização das instituições e políticas 

culturais, ainda que seu foco fosse a educação pública, entre outros setores. De acordo 

com Cecília Londres (2001, p. 85-6): 

[...] desde a radiodifusão e o cinema ao decisivo apoio prestado à 
arquitetura e às artes plásticas contemporâneas. Nesse período foram 
criados vários museus nacionais – Museu Nacional de Belas Artes, Museu 
Imperial, Museu da Inconfidência – e, no âmbito do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), inúmeros museus regionais e 
casas históricas. Capanema fez, inclusive, incursões em áreas como 
artesanato e a questão indígena. Terminada sua gestão, estava esboçado 
e desenho básico da organização institucional da cultura no Estado 
Brasileiro e plantado o embrião do que, em 1981, veio a se constituir na 
Secretaria de Cultura do MEC e, em 1985, no Ministério da Cultura. 

Esse período se apresentou como um momento de efervescência intelectual acerca 

do debate sobre o que significavam os conceitos de patrimônio e de cultura brasileira. Em 

1934, foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais, que embora tenha funcionado por 

curto período, realizou intervenções de cunho preservacionista em cerca de trinta 

edificações na cidade de Ouro Preto (DUMANS, 1942). Com a criação do SPHAN, em 1937, 

a IMN foi extinta, foi implementada uma administração centralizada e autônoma da gestão 

do patrimônio do país, marcada pelo critério da monumentalidade. Desta forma, o ideário 
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acerca da noção de patrimônio foi incorporado às diretrizes de construção de um projeto 

de nação durante o Estado Novo, que se ocuparia também da criação de museus144. 

Nesse momento, o Museu Nacional de Belas Artes tornou-se uma estrutura 

independente da Escola Nacional de Belas Artes, as funções do extinto Conselho Nacional 

de Belas Artes foram transferidas para o museu. O MHN teve suas funções de salvaguarda 

e de exposição das relíquias históricas asseguradas, assim como a sua vinculação 

administrativa ao Curso de Museus. Para este último, os anos de 1930, significaram um 

importante aporte de recursos, uma vez que a escassez de investimentos públicos chegou 

a ameaçar a instituição de fechar as portas na década anterior. 

Um elemento importante foi que os acervos dos museus estudados se mantiveram 

em expansão até os anos de 1950, mesmo quando a presença do Estado foi mais tímida 

no campo da cultura, entre 1940 e 1960 (CALEBRE, 2009). A única exceção ao 

desinteresse estatal foi o apoio de JK à arquitetura modernista (FONSECA, 2005). A 

expansão dos acervos museológicos deveu-se, especialmente, às doações de particulares 

seja através de grandes coleções ou de pequenas aquisições realizadas por famílias 

importantes ou indivíduos, que desejavam atrelar seus nomes à imagem de benfeitores 

do bem público por meio dos investimentos nas áreas de cultura. 

Embora no período da implementação da ditadura militar, o Conselho Nacional de 

Cultura (CNC) – criado por Jânio Quadros – tenha continuado a existir e o Conselho Federal 

de Cultural (CFC) tenha sido formado, suas ações terminavam por esbarrar na falta de 

verbas e na dificuldade de implementar uma política nacional de cultura, que só foi posta 

em prática em 1976. Sendo assim, em 1966, o jornalista Franklin de Oliveira escreve uma 

série de artigos no jornal O Globo denunciando a situação precária das instituições 

públicas culturais: 

É preciso, porém, reconhecer que esta situação calamitosa não é 
privilégio da Biblioteca Nacional, o Museu Nacional (Quinta da Boa Vista), 
o Arquivo Nacional, o Museu Histórico da República, o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto Nacional do Livro, a 
Casa Rui Barbosa, o Museu Nacional de Belas Artes, os diversos museus 
existentes em território nacional, em síntese, todas as repartições 
culturais brasileiras encontram-se sob ameaça de decomposição 
(OLIVEIRA, 1991, p. 42). 

Após um período de grande repressão e perseguição política, a Política Nacional 

de Cultura reorientou as políticas culturais e expressou uma inclinação a uma abertura 

                                                                   
144 São criados, além do MNBA, o Museu das Missões, o Museu da Inconfidência e os primeiros museus de 
arte sacra.  
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política lenta e gradual, assim como o interesse de angariar a simpatia da classe artística 

e intelectual perdida com a censura e o uso de violência feita pela ditadura militar. 

A reestruturação da aérea cultural deveu muito à gestão de Aloisio Magalhães no 

SPHAN, não apenas pela nova dinâmica administrativa, mas, sobretudo, por um olhar 

mais generoso sobre a definição de patrimônio, expresso no conceito de bens culturais. O 

passado deixou se ser entendido como uma tradição, que primava pela homogeneidade, 

tornando-se uma referência, um instrumento. A monumentalidade deu lugar ao cotidiano 

e as experiências pessoais e coletivas ganharam atenção. 

A Fundação Nacional Pró-Memória criada em 1979 abrigou durante 

aproximadamente dez anos um conjunto expressivo de museus desatendidos pelas 

políticas patrimoniais. No decorrer dos anos de 1980, os museus buscam alinhar-se às 

diretrizes do ICOM e da UNESCO, com a redefinição do papel e função dos museus. Sendo 

assim, criou-se o Programa Nacional de Museus (PNM), em 1982, cuja função era 

estabelecer uma administração integrada para os museus que atuavam na órbita da 

Secretaria da Cultura do MEC (PROGRAMA, 1982)145. A intenção era difundir e 

implementar nessas instituições uma nova concepção de museu. 

No contexto de redemocratização no Brasil, a pasta da cultura ganhou destaque no 

âmbito das políticas públicas. Em 1981, foi criada a Secretaria de Cultura do MEC, através 

da Portaria nº. 274, de 10 de abril, a ela ficariam subordinadas a Fundação Nacional Pró-

Memória e a Fundação Nacional de Arte. O SPHAN vinculou-se à Fundação Nacional Pró-

Memória e a Secretaria de Assuntos Culturais à Funarte. 

criação do bem cultural, em que, tal elas exerçam convenientemente sua 
ação, estão dotadas, cada uma de uma grande Fundação, apoiada como 
uma espécie de pulmão de oxigenação do sistema. Ou seja, a FUNARTE, 
como o pulmão oxigenador dos meios para a produção do bem cultural, e 
a Pró-Memória, como oxigenação e o pulmão da área patrimonial 
(MAGALHÃES, 1982, p. 3). 

Em 1988, foi realizado o evento “Museus Nacionais: perfil e perspectivas”, cujo 

objetivo era realizar um balanço da situação dos museus nacionais administrados pelo 

SPHAN/PróMemória e que detinham a maior parte do acervo histórico e artístico do país 

– o Museu Imperial, o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o 

                                                                   
145 Compunham o Programa Nacional de Museus, em 1982: Museu Histórico Nacional, Museu República, 
Museu Imperial, Casa Rui Barbosa e Arquivo – Museu de literatura da Fundação, Museu Nacional de Belas 
Artes, Museu do Folclore Edison Carneiro, Museu Villa-Lobos, Museu da Estrada do Açude, Museu da 
Chácara do Céu da Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya (em incorporação ao Pró-Memória, na 
ocasião), Museu do Homem do Nordeste, Museu Joaquim Nabuco e Museu da Inconfidência. 
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Museu da República146. Os debates do seminário giraram em torno do alinhamento dos 

museus às necessidades da comunidade, assim como sobre a sua precária relação com a 

mídia e, especialmente, o público. Em entrevista acerca das discussões realizadas no 

evento, Maria Lourdes Parreiras Horta apresenta as preocupações explicitadas no 

seminário:  

É necessário, primeiramente, que tudo seja traduzido para o público, com 
a utilização de uma linguagem que ele possa entender. Ao se montar uma 
exposição, é importante que fique bastante claro que ela deve ser 
montada para o público, de forma acessível. Um outro fator de 
importância é também deixar o visitante consciente de que a mensagem 
que está sendo passada representa a abordagem da equipe do museu 
fundamentada em pesquisas e estudos. Ela não pode ser interpretada como 
uma verdade absoluta, incontestável, já que existem inúmeras 
interpretações de um mesmo fato. E, finalmente, talvez a medida mais 
importante seja fazer com que o discurso diga respeito ao hoje. Por que, se 
não houver uma referência imediata com a vida que você esteja vivendo, 
se você não conseguir se inserir naquela situação, entendendo o presente 
mediante a visão do que passou e de alguma maneira projetar essas 
reflexões em nível de futuro, o museu estará falando para o passado, para 
fantasmas, ou pior, para si mesmo. Eu mesma já me peguei montando 
exposições para satisfazer o gosto dos meus colegas. Esse era um critério 
errado, para saber se as exposições estavam ótimas, em termos técnicos, 
de discurso e abordagem (ENTREVISTA, 1988, p. 16, grifos nossos). 

Estimulados pelas novas políticas culturais, o MNBA e o MNBA começaram uma 

reformulação profunda do circuito de exposições, entendendo que este era o elo, por 

excelência, entre a instituição e o público. Antes mesmo da realização do seminário, o 

Museu Histórico Nacional inicia uma reestruturação de sua exposição de longa duração. 

Na base dessa reconstrução, estava a questão do que é história, como nos relacionamos 

com o passado e sobre qual o passado se deseja falar. A falência de um discurso baseado 

unicamente na linearidade e na evolução, abriu espaço para a liberdade de se trabalhar 

com eixos temáticos alinhados às discussões historiográficas no seio da academia. Os 

objetos em exposição saem do lugar de relíquias, que davam o aval e a caução para 

autenticidade daquela narrativa histórica. A instituição buscava sair do lugar de trabalhar 

com documentos históricos para o de abordar problemas históricos. Segundo parecer do 

Prof. Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses sobre as novas exposições da casa: 

                                                                   
146 Em função do seminário: “A Secretaria-Geral do Ministério da Cultura liberou um crédito complementar 
de Cz$200 milhões para aplicação nos museus nacionais ligados ao SPHAN/PróMemória, assim distribuído: 
Cz$ 100 milhões para o Museu da República, Cz$ 50 milhões para o Museu de Belas Artes, Cz$ 30 milhões 
para o Museu Histórico Nacional e Cz$ 20 milhões para o Museu Imperial. O principal motivo da medida foi 
a abordagem das necessidades dessas instituições”. (FRUTOS, 1988, p. 23.). 
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[...] Da exposição permanente só está montado, segundo a nova proposta, 
o segundo módulo, “Colonização e dependência”. O resultado é bastante 
satisfatório. De início, saliente-se o acerto de trabalhar módulos que 
incluem critérios temáticos/cronológicos/regionais e que se utilizam de 
objetos de diversas coleções, ao invés da exposição taxionômica dessas 
mesmas coleções. Só assim é que é possível trabalhar com “problemas” 
históricos. Também foi muito eficaz o abandono da perspectiva 
panorâmica, em benefício de cortes específicos, que o acervo permitia 
desenvolver. [...] O tratamento museográfico, no geral, é adequado e a 
liberação dos atributos arquitetônicos do espaço original é positiva (em 
que pese uma certa mobilização excessiva desse espaço) (MENESES apud 
GODOY & LACERDA, 2002, p.186, grifos nossos). 

A pintura histórica representava a mudança na narrativa sobre passado. Desde sua 

fundação, a instituição lidava com essas telas como uma certidão de autenticidade para os 

objetos históricos únicos expostos junto a elas. As pinturas de história, nesse cenário, 

forneciam a materialidade do passado, condensava de modo grandiloquente a realidade 

do que era validado pelos testemunhos materiais.  

A nova linguagem das exposições realoca essas imagens a partir de uma 

problemática, que longe de referendar a narrativa presente nessas imagens, dialoga com 

os procedimentos e escolhas subjacentes à sua produção. No específico do novo espaço 

destinado a tela “Combate Naval de Riachuelo”, de Victor Meirelles, tratado nesta 

pesquisa, seu isolamento do restante da exposição e sua entronização em frente a uma 

arquibancada, terminaram por conectá-la com sua vocação primária – a de seduzir o 

visitante. Sem objetos históricos que alimentassem seu caráter testemunhal, a imagem 

garantia sua autenticidade pela linguagem museográfica introduzida naquele espaço, na 

qual a sedução de autenticidade não precisava se valer de relíquias para referendá-la.  

No caso do Museu Nacional de Belas Artes, as questões envoltas no tratamento do 

seu acervo são bem diversas por se tratar de um museu de arte. Segundo Hans Belting 

(2012, p.188, grifos nossos): 

A arte foi sabidamente uma ideia da época do Iluminismo, que nela 
reconhecia uma validade atemporal e universal, para além de todas as 
diferenças entre produtos artísticos individuais: atemporal e universal 
como os direitos humanos mesmos, que afinal deviam ser válidos para 
todos os homens individualmente tão diferentes. Essa ideia de arte, 
porém, só pôde sustentar-se quando associada a uma ideia de história da 
arte. Somente o tempo da história da arte era superior ao tempo 
individual das obras de arte, e somente a história da arte possuía uma 
validade universal que as obras individuais não possuíam. Por isso 
encontrou-se para elas um lugar em que toda arte individual participasse 
do princípio universal da arte: o museu de arte. 
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A trajetória do Museu Nacional de Belas Artes permaneceu amalgamada à herança 

de uma instituição que havia sido extinta quase cinquenta anos antes de sua fundação – a 

Academia Imperial de Belas Artes. Nesta pesquisa, acompanhamos como diferentes 

diretores lidaram com o legado acadêmico da instituição, preeminente no seu acervo e 

visualmente marcante nas exposições de longa duração com as grandes telas de pinturas 

históricas de Victor Meirelles e Pedro Américo. Portanto, a questão posta era o lugar da 

arte acadêmica na história da arte, ao contrário do que acontecia no MHN, uma vez que 

que, neste, as pinturas históricas eram tratadas como documentos históricos e não obras 

de arte. 

Em grande parte do período pesquisado, o uso do termo acadêmico significou o 

ultrapassado, a cópia jocosa da arte europeia, muitas vezes associado ao estilo 

neoclássico. Essa compreensão determinou o esforço do Museu Nacional de Belas Artes 

em se afastar do peso do rótulo em vários momentos, como na aquisição da Coleção de 

Arte Africana (1964) e na realização das exposições blockbusters (1995-1998). 

A lenta revalidação da produção artística do século XIX nos estudos de história da 

arte marcou um novo olhar sobre o termo acadêmico e devolveu às obras do período a 

textura e a complexidade que lhes haviam sido tiradas. Segundo alerta Sonia Gomes 

Pereira (1998, s/p), 

Acadêmico é certamente um sistema de ensino ou de produção, é também 
uma postura do artista diante de sua obra, mas não é propriamente um 
estilo. Ao se designar, por exemplo, toda a produção da Academia no 
século XIX simplesmente como acadêmica, deixou-se de efetivamente 
analisar estas obras, tentando perscrutar nelas a consonância com os 
verdadeiros estilos da época – o neoclassicismo, o romantismo, o 
realismo, o impressionismo, o simbolismo – sendo inclusive frequente 
uma perigosa e errônea identificação entre as denominações acadêmico 
e neoclássico, ignorando o processo de academização dos demais 
movimentos. 

O interesse renovado sobre a produção da Academia Imperial de Belas Artes foi 

concomitante às novas políticas culturais para museus no país, a partir de fins da década 

de 1980. Neste cenário, as telas de história de grandes dimensões de Victor Meirelles e 

Pedro Américo foram objeto de atenção tanto do MNBA, quanto do MHN. Profundamente 

danificadas pelo descaso do Estado e das instituições, uma longa luta para o 

financiamento das restaurações destas obras marcou a transição dos anos de 1980 para 

o início da década de 1990.  
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Acalentada pela atmosfera da redemocratização, o Museu Nacional de Belas Artes 

também voltou suas atenções para sua relação com o público, porém, ao contrário do que 

aconteceu no Museu Histórico Nacional, essa preocupação não veio acompanhada de um 

novo olhar sobre o acervo já disponível na casa. A estratégia da instituição nos anos de 

1990 foi atrair a grande massa através das megaexposições, mesmo que isso significasse 

ocultar, literalmente, as pinturas históricas. Convém, destacar, que, nesse período, a 

presença do Estado na área da cultura foi drasticamente reduzida, predominando as leis 

de incentivo privado. 

Em 2003, com o início do primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

um enorme esforço foi empreendido para recompor a área da cultura. Embora, não tenha 

sido objeto deste trabalho, é importante sublinhar que a reorganização da pasta de 

patrimônio, destinando aos museus uma instituição própria – o Ibram –, em 2009, 

terminou por dar-lhes um novo fôlego, renovando seu defasado quadro de funcionários e 

fornecendo o estímulo necessário para que essas instituições se dinamizassem e 

cumprissem sua função de estar a serviço da sociedade, de sua memória e cidadania. Após 

acompanhar mais de setenta anos de trajetórias institucionais e a importância de políticas 

públicas para a revitalização dos museus nacionais, é impossível concluir este trabalho de 

pesquisa sem uma certa dose de melancolia. 
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GLOSSÁRIO 

 

RAPIDEIRA - Tipo de espada do século XVII. 

HÚSSAR – Relativo a húngaro. 

CHUÇO - Haste de pau armada com aguilhão ou choupa, que é uma espécie de ponta de 

lança. 

COLUBRINA - Boca de fogo, fina e comprida, utilizada, sobretudo, como peça de sítio ou 

de praça (séc. XV-XVIII). 

PARTAZANA - Tipo de Alabarda, espécie de lança com ponta metálica cortante, mas aguda 

e larga para uso da infantaria. 

TUDESCA - De origem alemã. 


