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 Os museus, especialmente os de caráter histórico, podem servir como agentes no 

processo de construção de identidades regionais. A partir da relação entre a memória e 

história (escrita por um grupo) de uma região a identidade pode ser forjada em uma instituição 

museológica vinculada ou não ao Estado.  

 No presente ensaio, busca-se realizar uma discussão acerca da importância dos museus 

para a construção de identidades regionais. Estas são forjadas também a partir de seleções de 

obras, memórias, documentos e objetos que podem auxiliar na construção de discursos que 

possibilitam a constituição de identidades nacionais e regionais. É importante também 

lembrar que os agentes sociais que atuam nesse campo são fundamentais para as instituições 

museológicas bem como para fomentar a construção de identidades regionais.  

No Museu Paulista, a partir da gestão de Affonso de Taunay, ocorreu um exemplo 

típico que mostra a importância dos agentes sociais na configuração de um museu como 

fomentador de uma identidade regional. Como lembra Ana Brefe (2005: 282), durante a 

gestão de Affonso de Taunay, entre 1917 e 1945, no Museu Paulista foram criados os 

recursos para enraizamento e frutificação do nacionalismo paulista, cuja matriz teórica fora 

forjada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Essa historiografia pretendeu tomar 

a história de São Paulo como a própria história do Brasil, identificando os bandeirantes 

paulistas a uma raça de heróis míticos, cuja ação de desbravamento do interior do território 

brasileiro foi a responsável pela integração e unidade nacional. Através de amplo recurso à 

iconografia e à arquitetura monumental do Palácio de Bezzi, no Museu Paulista “foi 

construída uma narrativa sobre o passado nacional com origem, personagens e 

acontecimentos determinados, constituída em instrumento pedagógico capaz de forjar uma 

identidade de nação comprometida com os interesses das elites políticas e intelectuais 

paulistas” (BREFE, 2005: 283). Nessa narrativa, São Paulo era apresentado como 

protagonista da formação da nação e da unidade territorial, graças ao empenho de seus 

valorosos filhos, os bandeirantes. 
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Ana Gelmini (2013) lembra que na mesma perspectiva comemorativa das efemérides 

nacionais que impulsionaram a inauguração das novas salas do Museu Paulista, originou-se o 

Museu Histórico Nacional na então capital federal. Embora, na década de 1910, tenha sido 

vislumbrado o projeto de criação de um museu histórico nacional, apenas na década seguinte 

essa ideia foi concretizada sob apoio do Estado, tendo como mentor Gustavo Barroso. No 

período em que o Museu Histórico Nacional "foi dirigido por Gustavo Barroso tem como 

evidência a característica de museu-memória, que compreende um discurso valorizador da 

continuidade entre passado e presente, abnegando o tempo que se projeto ao futuro" 

(GELMINI, 2013: 29).  

 A partir de 1880, o debate sobre a questão nacional tornou-se um assunto importante 

da política interna em quase todos os Estados europeus. As questões ligadas à nacionalidade 

revelaram-se de grande interesse e suscitaram discussões tanto para os governos, confrontados 

com vários tipos de reivindicações nacionais, quanto para os teóricos marxistas e para os 

partidos políticos que procuravam nestas respostas as bases e as estratégias para um programa 

político. “Da mesma forma para os ideólogos dos museus, pois estes estabelecimentos se 

constituíam em locais de representação e legitimação da nação” (CARNEIRO, 2013: 34). 

Segundo Ana Cláudia Fonseca Brefe (1998: 284): 

 

Justamente durante o século XIX, quando a definição do presente estava 

intrinsecamente atrelada à reconstrução do passado e à valorização da História, esses 

exemplares templos de exaltação da nação constituíram-se em instrumentos 

privilegiados para a produção e exaltação da memória nacional. 

 

O ano do Centenário da Independência do Brasil é o escolhido para a criação oficial e 

inauguração do Museu Histórico Nacional, marcando, desse modo, uma profunda relação da 

instituição com a construção da memória nacional, a partir do viés particular de Gustavo 

Barroso. Este, como aponta Santos (2006: 96), passou a adotar a busca pela verdade do 

passado pautada por procedimentos que permitiram o esquadrinhamento das minúcias, a 

identificação da autenticidade dos objetos e o estudo dos bens materiais, especialmente, 

medalhas, brasões, selos, moedas. Não apenas as práticas investigativas dos objetos, 

inspiradas na tradição antiquária mencionada anteriormente, nutriam o repertório científico de 

Gustavo Barroso, mas também uma forte vinculação com o período Imperial. 
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Paradoxalmente, Gustavo Barroso utilizava o Museu que o governo republicano criara para 

reunir e colecionar objetos que valorizavam o Estado Imperial e os grupos a ele vinculados.  

O projeto de Taunay era a construção de uma narrativa que não fugiu ao enaltecimento 

de determinados agentes do passado, no caso, os bandeirantes paulistas. Em ambas as 

situações prevaleceu a construção de uma determinada memória da nação: no caso do Museu 

Histórico Nacional, a memória dos feitos e agentes políticos e militares do Império; no caso 

do Museu Paulista as realizações e personagens paulistas, considerados como fundadores da 

nacionalidade. Sobre a questão da identidade, no Museu Nacional na medida que colecionava 

objetos que representassem um passado, assim como o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro reunia documentos que mostravam uma representação do passado do território 

brasileiro, inclusive sobre os povos autóctones. 

Assim, segundo Zita Possamai (2013: 213), é possível observar uma convergência de 

orientação na história produzida nos museus brasileiros analisados, especialmente, no Museu 

Julio de Castilhos e no Museu Paulista, por estas estarem calcadas nos pressupostos 

metódicos em voga naquele período, cujos maiores impulsionadores foram os membros dos 

Institutos Históricos e Geográficos. No entanto, maiores conclusões podem apenas ser 

alcançadas por meio do exame da produção historiográfica produzida e divulgada nas 

publicações do Museu Júlio de Castilhos, forma quase que exclusiva de difusão do 

conhecimento no período, diferentemente do projeto de Taunay que assumiu uma 

configuração visual e material em espaço monumental, ainda hoje acessível ao pesquisador. 

A partir da necessidade de constituição de uma identidade nacional, fenômeno já 

existente desde o século XIX na Europa, surge também no Brasil essa preocupação 

especialmente na concepção dos acervos de museus (enquanto locais de representação e 

legitimação da nação). Segundo Ana Brefe (2005: 284), justamente durante o século XIX, 

quando a definição do presente estava intrinsecamente atrelada à reconstrução do passado e à 

valorização da História, esses exemplares templos de exaltação da nação constituíram-se em 

instrumentos privilegiados para a produção e exaltação da memória nacional. 

Durante a maior parte do século XIX, inicialmente na Europa e depois se difundindo 

para outros países do mundo, o fenômeno do nacionalismo, de grande importância desde a 

Revolução Francesa, foi identificado com movimentos liberais e forneceu critérios de 
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legitimidade para a formação de um Estado independente. “A democratização da política em 

um número crescente de nações e a criação de um Estado administrativo moderno, 

mobilizador e influenciador dos cidadãos, foram mudanças políticas que possibilitaram a 

ascensão do nacionalismo” (CARNEIRO, 2013: 35). Os museus europeus foram se 

modificando para, além de instituições públicas, se tornarem locais de pesquisas científicas, 

sendo que sua existência nas grandes cidades era quase tão importante quanto os sistemas de 

iluminação pública e de esgotos. 

Essa concepção de nacionalismo nos museus, não perdeu de vista a afirmação de uma 

identidade regional, enquanto instrumento também de legitimação dos limites geográficos e 

políticos entre as regiões. No caso do Museu Paranaense, Cíntia Carneiro (2013: 12) lembra 

que após a emancipação, em 1853, era necessária a afirmação de uma identidade para a jovem 

província do Paraná, para consolidar sua unidade perante o país e, mais tarde, no início do 

século XX, também por motivo da disputa para legitimação de seus limites com o estado 

vizinho de Santa Catarina. Carneiro aponta que:  

 

Neste início da instalação da província, não havia apenas a premente necessidade da 

construção de obras que lhe permitissem uma infraestrutura: era preciso a construção 

de um discurso que consolidasse esta jovem província, agora independente, 

enquanto uma nova unidade do Império. Neste processo de construção de uma 

identidade para o Paraná destacava-se a valorização dos elementos locais, do 

território paranaense e da história desta população (CARNEIRO, 2013: 65). 

 

Essa identidade para o Paraná foi sendo construída pelo movimento paranista: 

intelectuais, políticos e artistas que exaltavam as características ou especificidades locais 

como as suas riquezas naturais, seu território e sua população. Segundo Carneiro (2013: 12), a 

partir da direção de Romário Martins o museu transformou-se em uma espécie de 

“laboratório” da procura por tal identidade. Como jornalista, historiador e político, ligado aos 

movimentos da intelectualidade paranaense do início do século XX, e também como fundador 

e membro atuante do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense, Romário Martins pretendia 

que o Museu Paranaense se constituísse em um espaço para a divulgação das ideias paranistas 

e para a construção de uma identidade própria para o estado do Paraná. 

Já em Porto Alegre, o perfil definido para o Museu Júlio de Castilhos ao tempo de sua 

fundação, em 1903, criado em homenagem ao patrono do PRR (Partido Republicano 
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Riograndense), está vinculado a um movimento mais amplo, inaugurado na Europa no século 

XVIII, e denominado por Jaques Le Goff (1992: 463) como a Era dos Museus Nacionais: 

período marcado pelas conquistas da Revolução Francesa e pelo avanço dos nacionalismos 

trouxe a pública disponibilidade dos documentos históricos, fazendo da memória, desde 

então, um objetivo e um instrumento de governo. Letícia Nedel (2005: 92) destaca que a 

diferença fundamental dos museus dessa época para com os antigos gabinetes de curiosidades 

é que agora as coleções adquirem o sentido de patrimônio, propriedade não mais de nobres 

admiradores em câmaras fechadas, mas pertencentes aos povos e disputadas pelos Estados. 

Percebe-se, porém, um gradativo afastamento da referência inicial, inspirada no modelo de 

funcionamento dos museus etnográficos europeus e brasileiros, em direção e à adoção de uma 

perspectiva regionalista de reconstrução do passado local. 

Mirando esses movimentos da história nos museus, percebe-se a vinculação estreita de 

seus agentes com a construção de determinados vieses do passado, seja nacional, seja 

regional, cujos personagens e acontecimentos eram selecionados para investigação no âmbito 

de uma preocupação maior de valorização e consagração de determinadas memórias em 

sintonia com os interesses e desejos do presente. Zita Possamai lembra que:  

 

No caso do Museu Paulista importava enaltecer a liderança dos paulistas no cenário 

nacional, no caso do Museu Julio de Castilhos consagrar o episódio que marcara a 

oposição e resistência do Rio Grande do Sul ao centro do poder. A história da nação 

escrita no MHN parecia paradoxalmente e anacronicamente diferenciar-se, nesse 

sentido, pois  Gustavo Barroso nutria um viés nostálgico pelas coisas do Império em 

contexto de consolidação da República brasileira (POSSAMAI, 2013: 215).   
 

O discurso histórico emergente no Museu Júlio de Castilhos (MJC), segundo Nedel 

(2005: 88), desempenha uma função estratégica de legitimação das elites políticas estaduais. 

Baseada na autoridade e no rigor exclusivista do cientificismo, a erudição documentária 

praticada pelos letrados e correligionários partidários do PRR ao longo dos mandatos de 

Borges de Medeiros manipula uma série de personagens e eventos que, revestidos em sinais 

diacríticos e deslocados da periferia para o centro dos debates cívicos, constituem a tradição 

enquanto arma político-partidária. Significa dizer que a memória foi um instrumento 

permanentemente acionado nos embates que cercaram os rumos da ditadura positivista no 
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estado, e que a criação de um aparato governamental de gestão da cultura coincide com esse 

processo. 

Como indica Possamai (2013: 216), é possível afirmar que nesses primeiros anos, o 

MJC não apresentou preocupação de maior relevo com os problemas históricos, embora não 

deixasse de adquirir alguns objetos de cunho histórico, como moedas, armas, balas de canhão, 

além de objetos pertencentes a vultos políticos como Bento Gonçalves, Marechal Floriano 

Peixoto e Júlio de Castilhos.  

Nedel (2005: 88-89) aponta que os princípios expressos nas atribuições, nos modos de 

organização e nos estilos de atuação do museu ao longo dos seus primeiros 50 anos de 

existência ressaltam o envolvimento direto das instâncias de saber no domínio das práticas de 

representação identitária – interessando, nesse caso, particularmente as classificações de 

origem operadas por agentes especializados no manejo da linguagem – os chamados “homens 

de cultura”. A expressão de uso corrente, que designa o apanágio de todos – a “cultura” – 

como especialidade de uns poucos – uma “elite cultural” – coloca, mais uma vez, o problema 

da interseção social e política da mediação desempenhada por determinados grupos 

“guardiães” da memória coletiva. Sobre isso Bronislaw Baczko (1985) demonstrou o quanto a 

escassez dos bens simbólicos contribui para conferir um sentido estratégico ao controle dos 

imaginários, tornando-os instrumentos de poder, alvo e arma de disputas acirradas. “As suas 

funções são múltiplas: designar o inimigo no plano simbólico; mobilizar as energias e 

representar as solidariedades; cristalizar e ampliar os temores e esperanças difusos” 

(BACKZO, 1985: 316). 

A gestão da memória, sendo um componente indispensável à vida política das nações 

e ao manejo, pelas elites letradas, de repertórios simbólicos que impregnam e regem a vida 

social, converge para a legitimação do Estado e dos grupos que dele participam. Segundo 

Pollack (1992: 204), a análise dos foros institucionais que abrigam os sujeitos 

“enquadradores” do passado da região, num sentido de continuidade e coerência com o 

presente e com seus habitantes, pode agir então no duplo sentido de assinalar a dimensão 

simbólica e violenta do exercício da autoridade e do poder, e de iluminar a dinâmica das lutas 

que precedem a institucionalização de projetos específicos de caracterização regional. Nesse 

sentido, a memória "é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
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como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do 

sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si” (POLLACK, 1992: 204). 

Nedel (2005: 100) afirma que a ênfase na perspectiva da integração procurava adequar 

as leituras do passado regional às relações políticas do estado internamente e com a 

Federação, no contexto dos efeitos da chamada “crise dos anos 20” sobre a economia sulina, e 

das novas demandas políticas resultantes da pacificação entre federalistas e republicanos 

depois de 1923. Distantes os tempos de isolacionismo castilhista, os autores reelaboram as 

“teorias da fronteira”, deixando de justificá-la nos termos da especificidade radical do Sul em 

relação ao todo nacional, mas partindo da visão de que, sendo o Rio Grande do Sul “guardião 

do território nacional”, ele era também o único em condições morais de governar o país. 

Nedel (2005: 101-102) aponta também que a concepção predominante entre os historiadores 

reformulava a tese das especificidades históricas ligadas à condição limítrofe do estado, 

circunscrevendo o problema da fronteira ao papel desempenhado na preservação da “unidade 

portuguesa na América”. Se o Rio Grande do Sul resultava diferente do resto do país era 

porque tinha sido a única região a optar pelo Brasil, sacrificando-se pela guarda do território e 

pela instalação da república. 

Retirando do Museu a atenção aos estudos históricos nos moldes em que já se 

configurava no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil, restou à instituição o aspecto 

celebrativo da memória de Julio de Castilhos, cuja maior visibilidade configurava-se no 

antigo Palacete em que morara o republicano, transformado em sede da instituição. Assim, o 

aspecto celebrativo de uma determinada figura política conviveu, nos primeiros anos do 

Museu, com uma pálida preocupação com os estudos históricos, vindo esse quadro alterar-se 

profundamente a partir de 1925 (nesse ano, o então diretor do Museu Francisco Rodolpho Simch 

foi transferido ao Arquivo Público e Alcides Maya fora transferido dessa mesma instituição para a 

direção do Museu Julio de Castilhos), quando a instituição passou a abrigar em sua sede a Seção 

Histórica do Arquivo Público. A partir dessa data, o Museu recebeu o pessoal da referida 

segunda seção do Arquivo, direcionando seu foco de atuação para ações relacionadas aos 

estudos históricos, buscando captar para a nova sede daquela seção não apenas a produção de 

pesquisas históricas, mas a divulgação das mesmas, através da edição da Revista do Arquivo 
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Público, dirigida por Eduardo Duarte com expressiva contribuição, segundo suas palavras, da 

seção histórica e da realização de conferências históricas. 

Sobre os museus de Minas Gerais, Letícia Julião (2009: 153-154) lembra que por mais 

de 30 anos, a atuação do Sphan, de uma maneira ou outra, alimentou o imaginário de uma 

cultura e arte das Minas setecentista como expressões de um espírito autóctone, por isso 

mesmo germe da nacionalidade. Civilização mineradora e barroco eram matrizes histórico-

culturais que convinham ao desafio de produzir um patrimônio capaz de operar uma 

identidade nacional unificada e, ao mesmo tempo, credenciar o país a participar do grupo das 

nações cultas. Em especial, a consagração do barroco permitiu esse movimento duplo e 

sinérgico entre o particular e o universal: sua preservação importava na ideia de proteger o 

que de melhor o gênio humano havia produzido no Brasil e que, sem perder sua singularidade 

nacional, partilhava de uma linguagem cujo repertório estava afinado aos parâmetros da arte 

ocidental. A partir dessa matriz interpretativa, consolida-se, na esfera do Sphan, o processo de 

validação do barroco como estilo nacional. 

Julião (2009: 155) se os museus do Sphan em Minas não se afiguravam instituições de 

porte e de envergadura necessários à projeção do país no cenário internacional, foram, 

todavia, cruciais para conferir coerência e legitimidade à reescrita do passado nacional levada 

a cabo pelo Sphan. Funcionaram, na dinâmica do jogo inevitável entre o discurso do saber e o 

uso político desse discurso, como documentos complementares ao conjunto dos monumentos 

de pedra e cal da arquitetura colonial, prestando-se a atestar a existência de uma civilização 

identificada como geradora da brasilidade. Nessa perspectiva, parece pouco apropriado 

classificá-los de regionais. Afinal, para os “inventores do patrimônio”, os acervos desses 

museus, ultrapassando as esferas do local, concorriam para firmar Minas e o conjunto de 

valores morais e religiosos a ela associado como metáfora central para o Brasil.   

 Para além do discurso patrimonial, os artifícios da linguagem museográfica utilizados 

pelo Sphan foram também decisivos para a construção da perspectiva nacional/universal dos 

acervos museológicos. Independentemente do olhar comprometido com os grupos no poder 

no contexto investigado, essas instituições proporcionaram um legado inestimável à história, 

pelo exaustivo trabalho de busca, reunião, organização, compilação e publicização de 

documentos escritos e materiais sobre os acontecimentos pretéritos pesquisados. 
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A história (enquanto disciplina) brasileira tem uma contribuição expressiva dos 

museus, concebidos como guardiões dos documentos escritos considerados portadores de uma 

verdade histórica e também de uma memória de uma região (ou grupos sociais). A interface 

entre história e museus, portanto, é fundamental para a compreensão e constituição de 

identidades regionais (e nacionais). Tanto os exemplos do Museu Paulista, quanto os 

mineiros, o Museu Paranaense e o Museu Júlio têm como características em comum a 

tentativa de construção de uma narrativa histórica que fomentaria a constituição de 

identidades regionais e nacionais a partir da perspectiva de um grupo social que engendra o 

discurso sobre determinados períodos históricos.   
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