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A criação do Museu Imperial de Petrópolis, em 1940, deve ser inserido no contexto das ações culturais do 

Estado Novo, particularmente, na produção de uma cultura histórica que contribuía para o projeto de difusão de uma 

cultura nacionalista que tinha no Estado o seu principal agente. Deste modo, podemos observar a presença de um 

mecenato estatal, enquanto elemento de legitimação do poder instituído. A análise das coleções do Museu Imperial 

possibilita indagar sobre a proposta de representação histórica, em especial, do passado imperial presente nas salas do 

museu e como esta se vinculava ao projeto nacionalista estatal.            

 O período da história brasileira iniciado a partir de 1930 caracterizou-se pela tônica da ruptura, 

particularmente com a experiência política dos anos iniciais da República (1889-1930) e do intitulado liberalismo a ela 

associado. Assim a ordem política e social instalada pelo novo grupo político que tomou o poder através denominada 

revolução de trinta realizou um processo de depuração política que convergiu para o fortalecimento do Estado, processo 

que consolidou-se a partir do estabelecimento do Estado Novo ( 1937-1945). Nestes anos, o Estado passou a ser o 

demiurgo da nação brasileira, por intermédio de uma ordem política autoritária, centrada na figura do líder Getúlio 

Vargas. O Estado como construtor da nação  propõe o resgate da brasilidade, por meio da delimitação do seu espaço 

histórico e geográfico, espaço simbólico da experiência coletiva do povo, responsável pela unidade política e 

econômica, pela unidade ético-cultural e pelo sentimento de ser brasileiro. Para realizar este objetivo foi necessário 

visualizar a imagem da nação como o  resultado da integração da experiência histórica do povo brasileiro que 

encontrava no Estado nacional o guardião dos valores da nacionalidade. 

A instrumentalização do projeto político estadonovista implicou a formulação de uma cultura que sedimentasse 

a concepção de unidade nacional. Esta caracterizada pela confluência dos objetivos do Estado e dos interesses do povo 

brasileiro.  

A leitura de um dos instrumentos de divulgação das concepções dominantes do Estado Novo, a revista Cultura 

Políticai possibilita apontar alguns dos pontos centrais de uma estratégia cultural promovida pelo governo com o 

objetivo de legitimar as suas práticas políticas. Esta estratégia tinha como base a articulação de um discurso oficial que  

vinculava concepções de Estado, cultura e nacionalismo construindo uma interpretação da experiência social brasileira.     

Deste modo, o Estado é interpretado como instrumento da vontade popular, dotado de  altruísmo e refletindo o 

bem comum, seria o distribuidor equânime dos valores e das riquezas do povo. O Estado também seria capaz de 

promover a socialização dos indivíduos, restringindo os seus impulsos egoístas. A liberdade estaria dentro dos 

princípios da cooperação, interdependência, solidariedade e disciplina. Estes princípios remetiam a idéia de pátria, esta 

entendida como congregando o conjunto dos cidadãos que se encontravam coesos pela comunhão de tradição, 

sentimentos, obrigações e ideais.  

A justificativa para o Estado intervencionista e centralizado estaria na defesa de seu papel de distribuidor 

racional dos valores políticos, econômicos e culturais. O Estado  coordenando todas as atividades nacionais, dotando-as 

de unidade e permitindo a  maximização das energias construtivas da sociedade. Por outro lado, os cidadãos conscientes 

de seu papel social, seriam os expoentes de uma liberdade racionalizada pela ação estatal e os defensores dos valores da 

nacionalidade. Estes homens seriam a expressão  positiva da civilização nacional, assim como o seu governo devendo 

ser compatível com as tradições e  as aspirações de cada nação. Seria, portanto, um Estado nacionalista, que nascia do 

consentimento público, expressava a alma coletiva, mantinha o equilíbrio do todo social e depositava suas energias no 

chefe do governo. O governo sendo o tutor vigilante da coletividade, deveria manter intacto o patrimônio de segurança 

nacional e não permitir que idéias e atividades desagregadoras ameaçassem a nacionalidade. Seria o consentimento 

1 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

público que depositava no chefe da nação a sua soberania e tornava o Estado a única autoridade incumbida de dirigir e 

orientar todas as legitimas aspirações nacionais. Neste sentido, a  maquina governamental  desdobrava-se na  

organização administrativa, sob a forma da concentração de serviços que favoreceria o desdobramento da autoridade e 

da responsabilidade em defesa do interesse público.      

O Estado nacional brasileiro seria a expressão da alma nacional, de sua tradição, cultura, sentimentos, das 

contingências sociais e dos imperativos econômicos e jurídicos. Devia ser considerada a peculiaridade do povo 

brasileiro que havia se formado das três raças e apresentava o traço essencial de cada uma delas, aspecto característico 

de sua originalidade e condição de sua evolução em direção ao progresso crescente. O governo devia estar atento a 

especificidade da nação, devia ser realista, adotando uma ação política em conformidade com o espírito nacionalista. 

Zelando pelo seu patrimônio e encontrando soluções para os problemas nacionais de acordo com as particularidades de 

temperamento e cultura.   

Para realização desses objetivos a educação exerceria um papel central no projeto político estadonovista. 

Devendo ser uma atribuição exclusiva do Estado nacionalista, que traçaria as diretrizes gerais da cultura e da educação, 

como condição de garantir as legítimas aspirações da nação. A criação do Ministério da Educação e Saúde, em especial, 

a gestão de Gustavo Capanema (1937-45) foi central para a formulação de diretrizes gerais  que estabeleceram as bases 

do que se chamaria de cultura brasileira.     

A continuidade da nação se fazia através dos costumes, tradição, religião, raça, língua e da memória do 

passado. A nação devia buscar no passado as inspirações dos gestos atuais, aproveitar as lições dos antepassados, 

naquilo que havia de específico de nossa tradição. O nacionalismo devia estar mergulhado no cerne histórico da 

nacionalidade, ou seja, na especificidade que tem informado a experiência nacional desde o seu nascimento, para que 

não seja traída, seduzida por falsos modelos importados no presente. Não seria a vida atual que devia ditar as regras de 

conduta, mas sim o passado. O futuro seria a projeção do passado, de um modo particular de ser como povo e nação. 

Somente desta forma seria possível o progresso harmonioso do social, do intelectual e  do artístico,  decorrendo das 

tendências mais íntimas da psicologia do homem brasileiro,  de acordo com a verdadeira personalidade nacional. 

A política do governo entendida como uma verdadeira filosofia social, tornava o presente a ponte entre o 

passado e o futuro do Brasil. O chefe do governo, em suas realizações e em sua capacidade de previsão, projetava e 

antecipava o futuro. A época do Estado Novo seria o clímax da evolução histórica brasileira. Neste contexto, o homem 

de cultura era chamado a fundir-se com o homem real, unindo pensamento e ação. O homem que pensa devendo exercer 

sua criatividade vivenciando a confraternização com seus semelhantes. A cultura devia ser socializada, não podendo se 

constituir em privilégio. A cultura tinha uma função social, uma missão de solidariedade, simpatia e amor. O intelectual 

seria fundamental naquele momento. Contava com o governo que estimulava as letras,  as ciências e as artes, 

compreendia que um povo vale pela sua cultura. Getúlio Vargas era uma amigo das letras e das arte e daria pleno apoio 

do poder público aos intelectuais e artistas.  
iiAntonio Cândido  em texto que analisa a cultura brasileira após a Revolução de 1930 aponta para os aspectos 

de sua transformação a partir da catalização de  elementos  culturais dispersos na sociedade, oferecendo uma 

configuração nacional. O autor destaca o desenvolvimento da educação pública e o incremento da atividade literária, 

acompanhada pela expansão das editoras. A atividade intelectual também avançava e tinha como base o conceito de 

"realidade brasileira" que encarnou os chamados "estudos brasileiros", datam da década de 30, a publicação das obras 

fundamentais deste tipo de análise: Casa Grande e Senzala de  Gilberto Freyre (1933) A evolução política do Brasil de 

Caio Prado Jr. (1934) e Raízes do Brasil de Sérgio Buarque (1936). Antonio Cândido ressalta ainda a 

"desaristocratizacão" da cultura brasileira, deste modo: "houve maior consciência a respeito das contradições da 
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própria sociedade, podendo-se dizer que sob este aspecto os anos 30 abrem a fase moderna nas concepções de cultura 

no Brasil". iii 

O objetivo oficial era de lançar as bases da cultura brasileira, de todos os brasileiros de hoje e de amanhã, 

através do revigoramento das energias nacionais, em realizações intelectuais e artísticas. Destacando a importância de 

reatar com a tradição, com as raízes da formação do Brasil como sociedade e como povo, juntando o passado ao 

presente. Mantendo e fortalecendo os princípios humanos e cristãos que tinham pautado a história nacional desde a sua 

fundação, informado no ajuste do povo e do poder, que vinha da colônia chegando à república. Resgatar a 

especificidade da vocação social, intelectual e artística da nação, como condição para encontrar uma trajetória que não 

traia a alma brasileira, ou comprometia suas tradições. Estas eram o alicerce da nova ordem política, formada pelas 

aspirações comuns que encontrariam repercussão nas camadas populares, realizando o ajuste entre o querer de cada 

grupo social e o poder do Estado, contribuindo em benefícios para a coletividade. 

É importante sublinhar que os aspectos acima destacados remetem ao projeto cultural do Estado Novo. Este 

tinha como princípio a concepção de nação que estava sendo forjada naquele momento. Enquanto "comunidade 

imaginada"iv a  nação se constrói como entidade política produtora de sentidos, através de um sistema de representação 

cultural que define uma comunidade simbólica. A cultura nacional funciona como um sistema de representação, 

composta por instituições culturais e de símbolos, que permitem construir um sentido de identidade capaz de incorporar 

a diversidade social. A elaboração de uma narrativa nacional conectando presente e passado é condição fundamental no 

momento de elaboração de um projeto nacional.v     

Essa narrativa da nação tem na história seu elemento chave, posto que é por intermédio da escrita da história 

nacional que se articula a idéia de uma experiência coletiva  na continuidade temporal. No Brasil, o ato fundador foi "o 

descobrimento" que marcou o nascimento da nação. As fases da história do Brasil: colônia, império e república, 

compunham os momentos do fazer-se da nação, são articulados como etapas do desenvolvimento nacional que 

culminaria com o Estado Novo. A experiência histórica do povo brasileiro fez  nascer os laços que sedimentariam os 

princípios da "alma nacional". Esta encontrando-se "adormecida", em estado latente, pronta para ser resgatada como 

condição de avanço histórico. O Estado Novo propõe fazer este resgate, considerava as suas condições sócio-políticas 

privilegiadas e poderia oferecer o salto qualitativo na história: a da confluência entre sociedade e poder. Deste modo, 

entraria-se numa nova fase da nação-  a da modernidade e do progresso.   

A ordem estabelecida após o golpe de 1937 articulou a retórica da inovação política e cultural por meio da 

defesa da tradição. O discurso estatal realizava uma leitura do passado que estabelecia a identificação entre história e 

tradição Esta representada pela  experiência histórica, que tinha em instituições como o Estado e a Igreja Católica os 

seus alicerces. Deste ponto de vista, a tradição foi interpretada como pautada em valores da autoridade e do 

conservadorismo. Por outro lado, o Estado Novo propõe um projeto de modernização da sociedade, por meio do resgate 

de uma identidade brasileira, condição para operar as transformações necessárias naquele momento, partia do que se 

considerava ser a essência dos valores nacionais  A proposta preconizada estava na ênfase no papel do Estado no Brasil, 

este presente ao longo da história: o Estado português, imperial e republicano foi a instância da permanência e, portanto, 

o locus de identidade. Assim, o Estado é colocado como o principal agente da história nacional.        
vi O conceito de tradição  pode ser entendido como o ato de passar algo de uma geração à outra, é portanto uma 

forma de comunicação. Esta remete a um processo de seleção a fim de cumprir o objetivo especifico da mensagem que 

se deseja comunicar. Assim, a tradição, enquanto algo que estabelece a comunicação entre épocas históricas diferentes, 

é dinâmica, podendo ser atualizada a todo momento, modificado o seu sentido em conformidade aos propósitos a que 

ela possa servir.  
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A tradição é a expressão de um projeto político conservador pois está pautada na idéia da continuidade, de um 

" mesmo transhistórico", que garante a identidade coletiva. Neste sentido, é elemento de estabilidade e permanência. É 

também um princípio de determinação, porque se propõe a englobar tudo nela. São os valores, os conhecimentos e os 

comportamentos constitutivos de uma sociedade.        

A defesa da tradição caracteriza-se por marcar momentos de crise da tradição, ou seja, a tradição está sempre 

articulada ao discurso que propõe legitimar uma proposta de inovação. O Brasil da década de 30 é caracterizado como 

de crise da sociedade oligárquica e pelo surgimento da sociedade moderna, daí o surgimento de novas  relações sociais. 

Vivenciava-se a introdução de uma economia industrial e a conformação de relações sociais de classe de tipo 

capitalista. A modernidade estava associada à urbanização, industrialização e o binômio social burguesia-operariado, 

era interpretada como uma época de desagregação e de desarraigamento. Para que as transformações pelas quais 

passava a sociedade brasileira se realizassem de forma conciliadora, sem rupturas traumáticas que pudessem ameaçar as 

estruturas mais profundas da ordem sócio-econômica dominante, foi necessário fortalecer as tradições. Estas 

fundamentadas no poder do Estado como árbitro dos conflitos e agente da conciliação política.         
viiNeste sentido é que podemos falar em "invenção das tradições " . As tradições inventadas simbolizam a 

coesão social, legitimam as relações de autoridade e estabelecem a socialização por meio da inculcação de idéias, 

valores e comportamentos. Os momentos de refundação da nacionalidade, como durante o Estado Novo, são 

privilegiados para se perceber a invenção das tradições.   

 A invenção das tradições coloca a necessidade de fazer uso de um repertório disponível no passado. A história 

participa desta elaboração, selecionando, escrevendo, popularizando e institucionalizando um saber sobre o passado. É 

um trabalho de produção de imagens do passado, realizado por todos aqueles envolvidos na divulgação da cultura 

histórica. O Estado incentiva essa tarefa e faz dela uma estratégia de legitimação de seu projeto político nacionalista. 

Porque o discurso nacionalista  se constrói na continuidade na temporalidade da nação e para isso elege as 

representações históricas que possibilitassem traduzir esta continuidade. 

O trabalho de uma instituição como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro oferecia um amplo repertório 

de temas, eventos e personagens para compor o panteão da história brasileira. A disponibilização desta cultura histórica 

permitia personificar a nação e ao Estado ampliar a difusão desta para fins de exaltação nacionalista. É importante 

ressaltar que a história produzida pelo IHGB tinha no Estado o seu principal agente, reforçada pela idéia de unidade e 

de solidariedade que caracterizaria a civilização brasileira. Era uma história  comprometida com a exaltação 

nacionalista e criadora de imagens de patriotismo, portanto em sintonia com o projeto estatal.       

Este trabalho de ampliação e difusão da cultura histórica foi acrescentado pela criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPHAN, em 1937, que definiu e delimitou o patrimônio histórico da nação. 

Neste eram incorporadas as particularidades  históricas  regionais, elegendo seus monumentos representativos. Através 

do SPHAN, a história ganhava materialidade na forma de monumentos e de museus. Estes tornavam possível 

"experimentar" o passado, despertando o "gosto" pela história através de seus vestígios materiais. Ao mesmo tempo 

contribuía para alinhavar a idéia de uma memória coletiva a partir da incorporação das "memórias" locais.  

 A criação do Museu Imperial, em 1940, no contexto da política de patrimônio criada pelo Estado Novo, 

cumpria o objetivo de incorporar o Império Brasileiro à memória histórica da nação. O Museu instalado em um antigo 

palácio construído pelo imperador D. Pedro II estava repleto de simbolismo. Era o monarca brasileiro, por isso 

identificado com as nossas tradições, era também por sua descendência representativo da conciliação da nação colonial 

e da nação independente. Através do imperador o Estado brasileiro se consolidou e a civilização brasileira adquiriu 

prestígio. Celebrar a monarquia e seus simbolismo era celebrar um período áureo da história da nação.    
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Os objetos das coleções do Museu Imperial  expostas à visitação pública, trazem a visualidade da tradição de 

uma época histórica que não mais tem atualidade na sociedade presente. As louças, o mobiliário, as vestimentas ou as 

jóias, em suma, os objetos que compõem as salas de exposição perderam a sua utilidade prática, podendo portanto 

tornar-se representações de uma sociedade que não mais existia. O mesmo ocorre com os símbolos do poder imperial, 

como a coroa  e o trono, são a expressão de "velhas "tradições políticas que ficaram obsoletas, passando a compor as 

peças de um museu. Ao entrar neste espaço, ganham o caráter de relíquias, revestindo-se de uma sinalização de 

antigüidade, marcando o término definitivo da sociedade imperial. A partir deste momento, esta sociedade e tudo o que 

ela representou podem ser objeto de um apreciação estética. Ao entrar para esta categoria a ênfase recai sobre a beleza 

de uma sociedade que deixou de influenciar e podia exercer fascínio e admiração através de sua exposição aos olhares 

curiosos dos cidadãos.             

  Nas salas do Museu Imperial a concepção da história como tradição encontrava sua imagem bem acabada em 

cada um dos objetos ali expostos à visitação pública. Esta concepção da história representada no Museu perduraria no 

tempo, apesar das mudanças por que passaria a sociedade brasileira. Porque a escrita de uma história-memória 

começava a perder credibilidade no mesmo momento em que o Museu era criado. Era o nascimento da historiografia 

crítica e acadêmica que solaparia as antigas verdades históricas e a credibilidade de antigas instituições de história. Esta 

história identificada com a tradição e memorialista somente podia figurar em salas de museus de história   

 

 
i A revista Cultura Política publicada entre 1941-1945, sob a direção de Almir de Andrade, era um órgão oficial do 
regime, diretamente vinculada ao Departamento de Imprensa e Propaganda. 
ii Antonio Cândido A Revolução de 1930 e a cultura. In: Novos Estudos Cebrap  São Paulo, v.2, 4. P.27-36, abril1984.  
iii Idem. p. 34.  
iv Cf. Benedict Anderson  Nação e a consciência nacional. Rio de Janeiro: Ática, 1984.  
v Sobre o tema ver também: E. Hobsbawm  Nações e Nacionalismo São Paulo: Paz e Terra, 1991. E. Guellner. Nações 
e Nacionalismo Lisboa: Gradiva, 1983. Stuart Hall A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001.  
vi Gerd Bornheim O conceito de tradição In:  Cultura brasileira: tradição e contradição. Rio de Janeiro: Zahar/Funarte, 
1987.p. 13-29. 
vii E. Hobsbawm & T. Ranger (org.) A invenção das tradições. São Paulo: Paz e Terra, 1984. 


