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Resumo: O artigo apresenta reflexões decorrentes das leituras e 
debates realizados na disciplina Memória, Cultura e Sociedade no Bra-
sil, ministrada pela Profa. Dra. Mônica Martins e pelo Prof. Dr. Thiago 
Reis, no primeiro semestre de 2020, no Programa de Pós-Graduação 
em Patrimônio, Cultura e Sociedade do Instituo Multidisciplinar da 
UFRRJ. Como objetivo, intentamos iluminar aspectos relativos à me-
mória, identidade nacional e formação nacional no século XIX, em 
especial seu caráter de fabricação discursiva. Realizamos uma análise 
da tela pintada por Modesto Brocos, A Redenção de Cam (1895), 
considerando o contexto dos fins dos oitocentos, época em que fer-
vilhavam movimentos abolicionistas, republicanos e de buscas identi-
tárias socioculturais, políticas e raciais.
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Identidade, memória e nação: três palavras, três conceitos – três 
invenções. Para que servem os conceitos? A que projetos ideológi-
cos e sociodiscursivos eles atendem? Por que nós, seres humanos, 
temos tamanho desejo – quase uma compulsão – de conceito?

As respostas não estão, certamente, na biologia. Não há célula, 
tecido ou osso no corpo humano que seja responsável pela compul-
são de nomear e de conceituar o mundo apreensível pelos sentidos 
– olfato, tato, visão, paladar e visão – esses sim biológicos.

Se o desejo de conceito dos seres humanos não é natural, isto é, 
se não está na ordem da natureza/biologia, essa vontade de concei-
tuar deve estar na ordem da imaginação, da invenção, da criação e, 
portanto, da linguagem materializada, ou seja, dos discursos os quais, 
relembrando Foucault (2008, p. 55), são “práticas que formam siste-
maticamente os objetos de que falam.”

Nessa perspectiva, ‘identidade’, ‘memória’ e ‘nação’ são conceitos 
tão imaginados/inventados quanto os são ‘raça’, ‘gênero’ e ‘sexuali-
dade’, para citar alguns  dentre os muitos conceitos que circulam 
reiteradamente nas práticas sociais humanas que são, ressalte-se, de 
bases discursivas. Para Barros (2016, p. 13) o papel dos conceitos foi 
imprescindível “na própria formação das ciências”, da Astronomia à 
História, passando pela Linguística, pela Geografia e pela mãe de to-
das as ciências: a Filosofia. Segundo o referido autor, conceitos são:

INTRODUÇÃO

Os conceitos não nos esperam 
inteiramente feitos, como corpos 

celestes. Não há céu para os 
conceitos. Eles devem ser inventa-

dos, fabricados, ou antes criados, e 
não seriam nada sem a assinatura 
daqueles que o criam (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 13).

criações humanas, de elaborações e reelaborações teóricas cuja razão de ser resi-
de precisamente na possibilidade de os colocarmos e os recolocarmos em perma-
nente discussão [...] sem que haja qualquer primazia hierárquica na distinção entre 
estas duas operações – a de inventar a partir de uma observação sistemática, e 
a de imaginar a partir de um esforço puramente criador (BARROS, 2016, p. 18).

Assim, ao discutirmos os conceitos ‘identidade’, ‘memória’ e ‘na-
ção’, necessariamente devemos levar em consideração sua dimen-
são imaginária, sua fabricação e suas engrenagens discursivas que 
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os fazem funcionar, circular e se manterem ou serem questionados, 
combatidos ou, pelo menos, colocados em suspeita.

Partindo do princípio de que os conceitos “ajudam os historiado-
res e cientistas sociais a organizarem o céu (ou o inferno) que pre-
tendem examinar” (BARROS, 2016, p. 23), o objetivo deste texto 
é produzir inteligibilidade acerca da invenção do conceito de nação 
brasileira no século XIX com base em dois outros conceitos ou 
duas imaginações: ‘memória’ e ‘identidade’. Em outras palavras, de-
sejamos examinar o céu infernal – ou seria um inferno celestial? – da 
invenção de uma nação chamada Brasil.

Que se abram as portas do céu – ou do inferno.

SÉCULO XIX:  
NAÇÃO E NACIONALISMO

[...] o poder político precisa construir 

um semióforo fundamental, aquele que 

será o lugar e o guardião dos semiófo-

ros públicos. Esse semióforo-matriz é a 

nação (CHAUÍ, 2000, p. 14).O texto em epígrafe faz alusão ao termo ‘semióforo’ que, de 
acordo com a intelectual brasileira Marilena Chauí (2000), abarcam 
objetos, animais, acontecimentos, pessoas e instituições. Dito de 
outro modo, um semióforo é um signo indicativo “de alguma coisa 
e cujo valor não é medido por sua materialidade e sim por sua força 
simbólica” (CHAUÍ, 2000, p. 12). Assim, um semióforo é sempre 
um signo de poder e de prestígio extremamente fecundo porque a 
partir dele decorrem ininterruptos efeitos de significação.

Ainda de acordo com a autora, os semióforos estão encarrega-
dos de: (a) simbolizar “o invisível espacial ou temporal”; (b) de cele-
brar “a unidade indivisa” das pessoas que compartilham uma crença 
ou um passado comum, e (C) de indicar “posse e propriedade da-
queles que detêm o poder para produzir e conservar um sistema 
de crenças ou um sistema de instituições que lhes permite dominar 
um meio social” (CHAUÍ, 2000, p. 13). Dentre vários exemplos de 
semióforos, podemos destacar as relíquias, os objetos de arte, os 
documentos raros, certos animais, os heróis e a nação – sendo esta 
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“o sujeito produtor dos semióforos nacionais e, ao mesmo tempo, o 
objeto do culto integrador da sociedade una e indivisa”, de acordo 
com Chauí (2000, p. 14). É a respeito desse conceito que nos dete-
remos a seguir.

É importante destacar que a invenção histórica de ‘nação’, 
entendida como Estado-nação, é bastante recente: Chauí (2000) e 
Hobsbawm (1990) argumentam que esse conceito foi forjado no 
século XIX, isto é, pouco mais de duzentos anos atrás.  Chauí (2000) 
ainda reforça o caráter de semióforo-matriz de ‘nação’, porque, em 
seu entendimento, os intelectuais orgânicos, “a escola, a biblioteca, 
o museu, o arquivo de documentos raros, do patrimônio histórico 
e geográfico e dos monumentos celebratórios” (CHAUÍ, 2000, p. 
14) cumprem a tarefa fazer da nação uma fecunda produtora de 
semióforos nacionais e, concomitantemente, o elemento de coesão 
de uma sociedade sólida e indivisível. Assim:

são coisas providas de significação ou de valor simbólico, capazes de relacionar 
o visível e o invisível, seja no espaço, seja no tempo, pois o invisível pode ser o 
sagrado (um espaço além de todo espaço) ou o passado ou o futuro distantes (um 
tempo sem tempo ou eternidade), expostos à visibilidade, pois é nessa exposição 
que realizam a sua significação e sua existência. É um objeto de celebração por 
meio de cultos religiosos, peregrinações a lugares santos, representações teatrais 
de feitos heroicos, comícios e passeatas em datas públicas festivas, monumentos 
e seu lugar deve ser público [...] (CHAUÍ, 2000, p. 12).

Destaque-se, então, a referência da autora em tela aos museus, 
monumentos, patrimônios e bibliotecas, além de teatros, cinemas, 
templos, praças e jardins, quais sejam, locais em que a sociedade 
possa se comunicar e/para celebrar algo comum a todos e a todas 
o que, por sua vez, reitera e solidifica o sentimento de unidade e 
comunhão (CHAUÍ, 2000).

Outro importante autor, Eric Hobsbawn (1990) dedicou um livro 
inteiro ao tema e argumentou que a [ideia de] ‘nação’ é historica-
mente construída, logo, inventada, a partir do paradigma moderno 
do século XIX. Em Nações e nacionalismo desde 1780 (HOBSBAWN, 
1990), o autor apresenta uma análise sobre a origem e a busca do 
significado de ‘nação’.

No decorrer da leitura do texto, em especial do primeiro capí-
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tulo, “A nação como novidade: da revolução ao liberalismo” (HOBS-
BAWM, 1990, p. 27-62), observa-se uma busca de significados para 
esse termo a partir de sua etimologia. Evidencia-se, assim, que os 
significados variam de acordo com o cenário sociocultural e linguís-
tico de/em cada país, podendo o termo se referir desde ao status 
de uma simples classificação para um coletivo de pessoas até o de 
unificação política junto ao Estado. A palavra, parece-nos, classifica e 
descreve grupos fechados e, em outros momentos, parece significar 
o destaque para o lugar ou o território de origem.

Hobsbawm (1990) ressalta uma peculiaridade das línguas france-
sa e inglesa: o fato de estas usarem a palavra ‘nação’ para designar 
pessoas que pertencem a um Estado ainda que elas não falem a lín-
gua oficial daquele lugar. O autor também recupera o estudo de um 
enciclopedista do século XVIII, Johann Heinrich Zedler, para quem o 
conceito de ‘nação’ indicava um compartilhamento de um corpo de 
costumes, de valores e de leis, de modo que a palavra não remetia a 
um significado de pertencimento e/ou origem territorial. Entretanto, 
o autor nos alerta que:

A característica básica da nação moderna e de tudo que a ela está ligada é sua mo-
dernidade. Isso, agora, é bem compreendido, embora a suposição oposta – a de 
quem a identificação nacional seja tão natural, fundamental e permanente aceita 
a ponto de preceder a história – ainda seja tão amplamente aceita que talvez seja 
útil esclarecer a modernidade do vocabulário a respeito assunto (HOBSBAWM, 
1990, p. 27).

Para o historiador britânico, é na modernidade que o sentido de 
‘nação’ apresenta uma carga semântica mais orientada para o aspec-
to político, conforme os exemplos apresentados por ele quando 
fala da utilização do termo nas revoluções com vistas à centraliza-
ção, ao domínio, à coletividade, ao ideal, à proteção de valores e 
de interesses em comum. O autor argumenta que o conceito de 
‘nação’ carregará um significado entrelaçado a um discurso político 
e social depois da Revolução Francesa com a afirmação do pensa-
mento iluminista e ainda mais potente após a Era das Revoluções 
(HOBSBAWM, 1990.)

De modo semelhante, Chauí (2000, p. 14) afirma que o nas-
cimento da palavra ‘nação’ no sentido de Estado-nação – isto é, 
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caracterizada pela independência política e pela unidade territorial 
e legal – tem data de nascimento: por volta de 1830, ou seja, na pri-
meira metade do século XIX. A pensadora também traça um painel 
da história semântica da palavra ‘nação’, partindo da sua etimologia 
latina: o verbo nascor/‘nascer’ e o substantivo derivado natio/nação, 

“que significa o parto de animais, o parto de uma ninhada”, poste-
riormente passando a significar “por extensão, os indivíduos nasci-
dos ao mesmo tempo de uma mesma mãe, e, depois, os indivíduos 
nascidos num mesmo lugar.”

Igualmente pautada na leitura de Hobsbawm (1990), Chauí (2000, 
p. 16) afirma que o surgimento do conceito de ‘nação’ no vocabu-
lário político data de 1830 e é precedido de três mudanças: “de 
1830 a 1880, fala-se em ‘princípio da nacionalidade’; de 1880 a 1918, 
fala-se em ‘ideia nacional’; e de 1918 aos anos 1950-[19]60, fala-se 
em ‘questão nacional’.” Ainda nos passos da autora:

Nessa periodização, a primeira etapa vincula nação e território, a segunda articula 
à língua, à religião e à raça, e a terceira enfatiza a consciência nacional, definida por 
um conjunto de lealdades políticas. Na primeira etapa, o discurso da nacionalida-
de provém da economia política liberal; na segunda, dos intelectuais pequeno-bur-
gueses, particularmente alemães e italianos, e, na terceira, emana principalmente 
dos partidos políticos e do Estado (CHAUÍ, 2000, p. 16).

Território, densidade demográfica, expansão de fronteiras, lín-
gua, raça, crenças religiosas, usos e costumes, folclore e belas-artes. 
Mercado, liberalismo, colonialismo. O que mais se pode(ria) inventar 
para se naturalizarem as ideias de uma Europa dominadora cujos 
projetos coloniais estavam àquela altura – século XIX – literalmente 
a todo vapor?

Segundo Anderson (2008) três instituições ou esferas de poder 
daquele século cumprirão um papel altamente significativo e igual-
mente impactante para a consagração das ideias de ‘nação’, ‘nacio-
nalismo’ e ‘identidade nacional’, dentre outras criações da moder-
nidade. Na próxima seção recuperaremos as leituras de Benedict 
Anderson (2008), seguindo a trajetória das imaginações.

40



REPETIR ATÉ NATURALIZAR:  
AS ‘COMUNIDADES IMAGINADAS’

Ele [Benedict Anderson] se parece 
com tais historiadores [franceses] 

por admitir o poder da imaginação 
coletiva, ou das imagens partilhadas, 

para fazer com que as coisas acon-
teçam. Embora não use o termo 

“construtivismo”, Anderson levou em 
conta a importância desse processo 

(BURKE, 2008, p. 110).

Publicado em 1983, Comunidades imaginadas de Benedict Ander-
son (2008) é uma das obras que destacaram a história do naciona-
lismo moderno. De modo instigante, o autor europeu analisa seu 
continente a partir de fora e se debruça amplamente nas histórias 
das Américas e da Ásia, adotando uma perspectiva cultural da po-
lítica. Segundo Peter Burke (2008, p. 110), autor citado na epígrafe 
que abre esta seção: “Uma terceira característica do ensaio de An-
derson é a ênfase na história da imaginação, resumida em sua feliz e 
bem-sucedida expressão ‘comunidades imaginadas’”.

Para o historiador cultural, Anderson ([1983] 2008) integra um 
grupo de historiadoras/es que não mais compreendem as categorias 
sociais como fixas, dadas, pré-existentes e firmes, mas sim como 
fluidas, porosas, negociáveis, flexíveis e construídas – a História, afi-
nal, é uma extensa narração de fatos passados ou presentes cujos 
enredos podem ser modelados, talhados, lixados e ampliados de 
forma a atender agendas políticas, sociais, econômicas, étnico-ra-
ciais etc. Em outras palavras: são diversas lâminas de discursos sobre 
discursos em embate – não nos deixa mentir a expressão ‘disputas 
de narrativas’ em grande circulação contemporaneamente. Como 
demonstra Said (2011, p. 11):

A crítica recente tem se concentrado bastante na narrativa de ficção, mas pou-
quíssima atenção se presta a seu lugar na história e no mundo do império. Os 
leitores deste livro logo perceberão que a narrativa é crucial para minha argumen-
tação, sendo minha tese básica a de que as histórias estão no cerne daquilo que 
dizem os exploradores e os romancistas acerca das regiões estranhas do mundo; 
elas também se tornam o método usado pelos povos colonizados para afirmar 
sua identidade e a existência de uma história própria deles. [...] Como sugeriu um 
crítico, as próprias nações são narrativas. O poder de narrar, ou de impedir que se 
formem e surjam outras narrativas, é muito importante para a cultura e o impe-
rialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos (Itálico do Autor).

Nesse sentido “construtivista” (BURKE, 2008), no segundo capí-
tulo, “As Origens da Consciência Nacional” de Anderson”, o autor 
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defende que a imprensa foi determinante para a construção das 
novas comunidades imaginadas, como a ‘nação’, principalmente gra-
ças ao capitalismo; pois, sendo a gráfica uma empresa capitalista, ela 
buscava cada vez mais conquistar mercados e imprimia mais e mais 
livros nas línguas vernáculas.

Segundo Anderson (2008), três foram os fatores vernaculares 
do capitalismo, sendo o primeiro a mudança do próprio latim. A 
fragmentação da Europa pós fim do Império Romano significava que 
nenhum soberano poderia monopolizar o latim – como os impe-
radores chineses faziam com o mandarim – e convertê-lo em sua 
língua oficial, já que o latim não era centralizado.

Segundo, o impacto da Reforma e dos atos de Martinho Lutero, 
a aliança entre o protestantismo e o capitalismo editorial, exploran-
do edições populares baratas, logo se criaram novos e vastos públi-
cos de leitoras/es, entre eles comerciantes e mulheres que sabiam 
pouco ou quase nada de latim. O terceiro foi a difusão lenta, geogra-
ficamente irregular de determinados vernáculos como instrumento 
de centralização administrativa.

Podemos resumir que a convergência do capitalismo e da tec-
nologia da imprensa sobre a fatal diversidade da linguagem humana 
criou a possibilidade de uma nova forma de comunidade imaginada, 
a qual, em sua morfologia básica, montou o cenário para a nação 
moderna. Nota-se na percepção de Anderson (2008), que a língua é 
uma das grandes ligações do sentimento nacionalista entre os povos. 
O contexto de aproximação da leitura com a massa popular gera a 
aproximação linguística de experiências em comum, compreenden-
do-se, assim, que a linguagem possa ser um elemento de coesão e 
de afirmação de uma nação.

É interessante destacar que as línguas desempenharam papel 
fundamental na invenção e na propagação de uma ideia de unidade, 
de identidade, de nação e de pureza. Bauman e Briggs (2003) 
apontam que intelectuais da modernidade – tais como filósofos, 
filólogos, teóricos socioculturais e etnógrafos – desempenharam 
papel preponderante ao escreverem sobre a relação entre língua 
e tradição. Segundo os dois autores, tais intelectuais produziram 
ideologias que têm mantido relações de desigualdade social desde o 
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século XVII: ideologias linguísticas – pureza, transparência e superio-
ridade de uma língua.

Em outros termos, para Bauman e Briggs (2003), nunca existiu 
uma língua pura, a partir da qual se poderia construir uma ciência 
igualmente pura. Da mesma forma, nunca existiu um ponto de vista 
de autoridade puro, a partir do qual se poderiam construir textos que 
iluminassem os mundos socioculturais dos ‘outros’ etnografados. Os 
autores acreditam que as ideologias linguísticas promoveram e man-
tiveram formas de hierarquia social, além de criarem os sujeitos mo-
dernos – ainda que para Bruno Latour (2013, p. 12) jamais tenhamos 
sido modernos e para quem nossa vida intelectual é decididamente 
mal construída: “os fatos sociais são construídos, mas não podem ser 
reduzidos ao social, porque ele está povoado por objetos mobilizados 
para construí-lo.” Para esse pensador, enquanto negarmos os híbridos 
decorrentes da associação entre o social e os objetos constitutivos – 
ou seja, a separação/a purificação – deixa(re)mos de ser modernos.

Zygmunt Bauman (2003, p. 9) também aposta na imaginação de 
uma comunidade: “o tipo de mundo que não está, infelizmente, a 
nosso alcance – mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a 
possuir.” Para o sociólogo polonês, outro nome que a ‘comunidade’ 
pode receber nos dias de hoje é de ‘paraíso perdido’ ou ‘esperado’, 
pois “a imaginação, diferente das duras realidades da vida, é produto 
da liberdade desenfreada. Podemos ‘soltar’ a imaginação, e o fazemos, 
com total impunidade” (p. 9.)

Para encerrar esta seção, recordemos Said (2007, p. 25):

Desejo concluir insistindo neste ponto: os terríveis conflitos reducionistas que 
agrupam as pessoas sob as rubricas falsamente unificadoras como “América”, 

“Ocidente” ou “Islã”, inventando identidades coletivas para multidões de indiví-
duos que na realidade são muito diferentes uns dos outros, não podem continuar 
tendo a força que têm e devem ser combatidos; sua eficácia assassina precisa ser 
radicalmente reduzida tanto em eficácia como em poder mobilizador.

Defendendo a ideia que os termos ‘Ocidente’ e ‘Oriente’ são cons-
truídos pelo esforço humano – portanto, discursivo –, Said (2007) 
explica que a afirmação e a constituição do ‘outro’ são rematadas fic-
ções que servem à manipulação e à organização das paixões coletivas, 
mobilizando presunção, arrogância, asco, medo e, como não poderia 
deixar de ser, ódio.
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OS TRÊS PILARES DO SÉCULO XIX:  
CENSO, MAPA E MUSEU

A independência política de 1822 [...] 

consolidou um objetivo claro, qual seja: 

estruturar e justificar uma nova nação 

[...] Era preciso [...] formar engenheiros 

para assegurar as fronteiras e planejar 

as novas cidades [...] inventar uma 

nova história para o Brasil [...] Não é 

de estranhar, portanto, que dentre os 

primeiros estabelecimentos fundados 

nessa ocasião estivesse o Instituto His-

tórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, 

aberto em 1838 [...] principais metas: 

construir uma história que elevasse 

o passado e que fosse patriótica nas 

suas proposições, trabalhos e argumen-

tos (SCHWARCZ, 2019, p. 13).

O texto em epígrafe trata da fundação de uma esfera do poder 
no Brasil pós-Independência. Notem-se as reiterações dos vocábulos 
‘nação, ‘inventar’ e ‘construir’ atribuídos, então, a um instituto criado 
com a função de elaborar uma narrativa histórica e laudatória de 
um – recente – passado colonial, porém patriótica e celebradora da 
nova nação: o Brasil. Segundo Schwarcz (2019), coube ao naturalista 
estrangeiro bávaro Karl von Martius a missão de mostrar como se 
deve escrever a história do Brasil, isto é, “tratava-se de inventar uma 
nova história do e para o Brasil” (SCHWARCZ, 2019, p. 13. Itálicos 
da Autora). Mapas, censos e museus entrarão nas pautas do instituto.

Retomando os debates dos textos de Anderson (2008), o enfoque 
do autor no nono capítulo é apresentar, na sua concepção, as três 
instituições – o censo, o mapa e o museu –, como elas funcionam e 
se comportam nas áreas colonizadas, trazendo para análise os países 
localizados no sudoeste oriental.

A primeira instituição abordada é o censo. Nas primeiras páginas, 
Anderson (2008) segue a linha de pesquisa do artigo escrito pelo 
sociólogo Charles Hisrchman (1987 apud ANDERSON, 2008) sobre 
as colônias de domínio britânico. Com o objetivo de se manter o 
controle territorial da Malásia, Anderson (2008) cita o uso do censo 
em 1911, que teve o intuito de separar a população por raça, gerando 
classificações, subclassificações e rótulos determinados pelas políticas 
imperialistas britânicas, levando a uma segregação de etnias dentro 
da população que dividiam aqueles espaços, ilhas e arquipélagos. An-
derson (2008) apresenta e esclarece a relevância e a importância do 
uso do censo para justificar o domínio dos colonizadores naquelas 
colônias.
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Cumpre destacar que o censo foi usado para justificar a inacei-
tável prática do domínio dos colonizadores. Na busca por se bene-
ficiarem de algum modo, os colonizadores lançaram interpretações 
aos censos de todo e qualquer modo que pudessem. Visto que 
ações precisam de justificativas, nada melhor do que um documento 
de base quantitativa e científica para assegurar e fazer circular a ofi-
cialidade do discurso.

A segunda instituição que Benedict Anderson (2008, p. 239) 
aborda é o mapa, instrumento de grande valor geográfico ao ho-
mem branco explorador: “tal como os censos, os mapas de tipo 
europeu operavam como base em uma classificação totalizante, que 
levou os seus produtores e consumidores burocráticos a políticas 
de consequências”, dando a compreender e reafirmando o domí-
nio científico sobre as crenças religiosas dos nativos, sobrepondo a 
cultura local como podemos observar o mapa Sião (ANDERSON, 
2008, p. 236-237).

A terceira e última instituição apresentada por Anderson (2008) 
são os museus, que possuem grande valor político, no caso apre-
sentado no sudoeste oriental. O autor nos relata sobre o uso da 
instituição para influenciar os programas educacionais que eram 
alimentados por pensamento progressistas. Desse modo, os con-
servadores mantinham os nativos no controle, centralizando suas 
barreiras de conhecimento. Esse texto foi de grande importância 
para trazer a compreensão necessária sobre como agiram essas ins-
tituições aqui no Brasil ao longo do século XIX.
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LEITURA DE IMAGEM: 
A REDENÇÃO DE CAM

História e memória são formas 
de entendimento do passado 

que nem sempre se confundem 
ou mesmo se complementam. A 
história [...] se comporta, muitas 

vezes, qual campo de embates, de 
desavenças e disputas. Por isso ela 

é, por definição, inconclusa. Já a 
memória [...] recupera o “presente 

do passado” e faz com que o 
passado vire também presente 
(SCHWARCZ, 2019, p. 19-20).

Dando continuidade aos estudos e debates, destacamos o livro 
Espetáculo das Raças da professora, historiadora e antropóloga Lilia 
Moritz Schwarcz (1993), que fez um trabalho denso sobre como 
as teorias racialistas lançadas aqui no Brasil foram de relevância ao 
longo do século XIX e início do XX. Na introdução desse livro há 
uma reprodução de uma tela do artista espanhol Modesto Brocos 
que apresenta de modo sintético o futuro da nação brasileira: o 
branqueamento de sua gente (SCHWARCZ, 1993, p. 12). Intitulada 
A Redenção de Cam, o quadro de 1895 (Figura 01) foi apropriado 
para interesses do Estado. É com base nele que será feita uma breve 
análise a seguir.

Fig. 01: “A redenção de 
Cam”, quadro pintado por 
Modesto Brocos em 1895.  
Fonte: Site da Enciclopédia 
Itaú Cultural. 
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O artista espanhol Modesto Brocos (1852-1936) foi professor na es-
cola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Sua obra A Redenção Cam (1895) 
foi usada, em 1911, por João Batista de Lacerda, então diretor do Museu 
Nacional, para defender uma tese de branqueamento por meio da mes-
tiçagem. Na visão de Lacerda, a miscigenação teria como consequência 
o clareamento da cor da pele das/os brasileiras/os. Assim, para o diretor 
do museu, a entrada de imigrantes brancas/os era fundamental, pois seria 
por meio dela que o projeto a longo prazo de branqueamento da socie-
dade brasileira seria viabilizado através da miscigenação.

É importante destacar que o Brasil foi o único país a participar do 
congresso Universal das Raças apresentando uma tese na qual pretendia 
mostrar que no espaço de três gerações o país se tornaria branco, tese 
esta denominada: “Sobre os Mestiços no Brasil” (SCHWARCZ, 1993). 
A tela de Brocos vai ser usada no contexto de uma hierarquia da elite e 
também pedagogicamente, no sentido de ser uma ferramenta para que o 
projeto de nação penetrasse o senso comum (STARLING; SCHWARCZ, 
2015).

A pintura de Brocos (1895) está imersa no discurso bíblico e dele 
retira seu título. Trata-se de uma passagem do Antigo Testamento na 
qual os três filhos de Noé – Cam, Sem e Jafé –, após o dilúvio, tinham 
presenciado seu pai bêbado e nu. Segundo a narrativa bíblica, Cam riu 
muito da nudez de seu pai e o desrespeitou, gerando a fúria de Noé 
e, consequentemente, a maldição: “Malditos sejam os cananeus. Que se 
tornem escravos dos descendentes de Sem e de Jafé”, conforme se pode 
ler em Gênesis 9:18 – 10:32.

Cam, por esse ato, teve seu filho Canaã amaldiçoado. No caso da 
obra de Modesto Brocos ocorre o oposto: trata-se de uma redenção, de 
uma vitória, de uma liberação – as/os negras/os passariam a ser branca/
os, portanto, redimidas/os.

Essa tela fala de muitas das questões raciais do branqueamento pen-
sado no século XIX, além das teorias de progresso: para enriquecer, esse 
novo homem brasileiro deveria se tornar branco – o elixir e a salvação 
do futuro da nação.

As narrativas do Gênesis 9 promovem uma transformação significativa 
do episódio escritural. A principal modificação se dá entre o final da Idade 
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Média e o início da era moderna. Num momento de expansão da Cris-
tandade ocidental rumo à África, à Ásia e, posteriormente, às Américas, 
a passagem passa a ser utilizada como justificativa para a escravidão das/
os africanas/os, vista como ‘natural’ pelos europeus. O mecanismo que 
permite tal modificação estrutural é que a pele de Cam e de suas/seus 
descendentes se torna, nessas interpretações, negra. Ao mesmo tempo, 
Sem passa a ser associado à Ásia e Jafé é descrito como branco. Como se 
vê, há um ‘claro’ discurso que usa a cor da pele como marcador e, assim, 
associa tonalidades às hierarquias históricas e políticas.

A leitura da imagem nos leva a pressupor que se trata de três gerações 
de uma família. Notamos do lado esquerdo da tela, uma senhora negra, 
que aparenta ser a avó do bebê que está estrategicamente localizado no 
centro do quadro. A mulher negra eleva as mãos ao céu, em sinal de agra-
decimento. Sua indumentária é simples, o que nos leva a pressupor que 
sejam as vestes de uma pessoa que praticava alguma forma de servidão.

À direita, podemos ver um homem branco – seria ele português? –, 
trajando vestes limpas e calçando chinelos. É possível dizer que ele é o 
chefe da família, o pai do bebê. Seu rosto traz um semblante firme e 
feliz. Ao centro, temos a imagem das duas figuras: uma mulher negra – 
provavelmente ‘miscigenada’ –, utilizando roupas limpas e ajustadas. A 
mão indica um caminho, provavelmente o branqueamento como o pro-
gresso para a questão identitária do Brasil.

Quando chegamos à figura central da tela de Brocos (1895), notamos 
que a criança branca é a redenção/quebra do castigo divino: é um menino 
branco, de cabelos lisos, de olhos azuis, como um anjo/querubim. Desta-
que-se que na sua mão há uma fruta que parece ser uma laranja – talvez 
uma referência aos trópicos e o futuro da nação brasileira.

No chão, o homem à direita, que deve ser o pai da família, pisa no 
chão tratado da sua casa. A outra figura oposta, a senhora negra, pisa no 
barro, como se representasse o atraso. Sabe-se que portar um calçado 
no Brasil daquele período – fins do século XIX – era um sinal de liberda-
de, de ‘civilização’ (SCHWARCZ, 1993; STARLING, SCHWARCZ, 2015).

A obra de Schwarcz (1993) apresenta uma análise da sociedade brasi-
leira e suas transformações nos períodos pré e pós-abolição da escrava-
tura nacional que, para a autora, começam a partir da Lei do Ventre Livre. 
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Na percepção dela, isso nos faz pensar que o liberalismo e o racismo 
eram práticas comuns, destacando, assim, uma sociedade que vai conso-
lidar as teorias raciais convenientes aos pensadores europeus na política 
nacional do século XIX.

É importante destacar as teorias do monogenismo e do poligenismo 
(SCHWARCZ, 1993). Na percepção monogenista, Rousseau vai produzir 
uma ideia mais humana e ainda podemos observar sua influência nos pen-
samentos iluministas. Para Rousseau, os indivíduos têm como caracterís-
tica buscar perfeição por meios próprios. Sua teoria da perfectibilidade 
vai ressaltar o pensamento da raça humana como sendo única, embora 
defenda a ideia da diversidade das raças. Contrapondo essa ideia, encon-
traremos pensadores que vão defender a ideia do poligenismo, teoria na-
turalista, sobre a degeneração das raças, com base no Darwinismo social, 
que argumentava que os homens mais fortes devem ter poderes e rique-
zas, e os mais fracos devem vivenciar/aceitar essa superioridade.

Schwarcz (1993) explica como os pensamentos da teoria do polige-
nismo alimentam as novas teorias científicas. Podemos destacar nesses 
‘avanços’ a antropologia criminal, que tinha como modelo a defesa da tese 
de que a natureza biológica vai comprometer o comportamento crimi-
noso do indivíduo, pelas questões físicas e hereditárias dos seus impulsos 
para o crime.

A autora destaca que a instituição do museu teve um papel importante 
no período de 1870 a 1930, quando estabeleceu as pesquisas etnográfi-
cas e as relacionou aos estudos das ciências naturais. Schwarcz (1993) 
demonstra como se estruturavam essas pesquisas, além de sua relevância 
para o Estado e a população. Ela nos lembra de que no Brasil, os museus 
seguiram o mesmo molde europeu, porém sob a perspectiva de uma país 
colonizado, como argumentado por Anderson (2008).

Fica evidente a funcionalidade do museu, a partir do século XIX, cujo 
objetivo era construir/inventar uma ideia de pertencimento, de memória, 
a identidade de um ‘novo’ Brasil que quer se consolidar como Estado-na-
ção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contar uma história, tanto o 
historiador [sic] quanto o leitor [sic] 

aprendem ‘a treinar a imaginação 
para sair em visita’, como diria 

Hannah Arendt. [...] a biografia talvez 
seja outro bom caminho para tentar 

compreender o Brasil em perspectiva 
histórica: conhecer os muitos eventos 

que afetaram nossas vidas, e de tal 
modo, que continuam presentes 

na agenda atual. [...] A imaginação 
e a multiplicidade das fontes são 
dois predicados importantes na 
composição da biografia [...] a 

biografia é, também, um gênero 
da historiografia. (STARLING; 

SCHWARCZ, 2015, p. 19-20).

A ideia de Brasil começou a ser inventada em 1500, pouco mais 
de quinhentos anos atrás. O que havia antes, quem existia, quais 
línguas e quais culturas, jamais saberemos, porque essa invenção é 
apenas uma pequena engrenagem nas muitas e maiores que com-
põem a chamada aventura civilizatória europeia, ou a grande narra-
tiva ocidental.

Se, por um lado, já não mais se duvida de que as/os donas/
os da terra têm sido apagadas/os desde então, por outro, não 
sobram dúvidas de que as narrativas em disputa ainda privilegiam 
o conquistador, o colonizador, o grande e aventureiro europeu – 
a ironia aqui é necessária. Portanto, é quase uma impossibilidade 
pensar a História, as histórias e as narrativas em conflito tirando-
se da equação a constante eurocêntrica que é branca, cristã, 
heterossexual, capitalista e certamente masculina. Os grandes feitos 
e as benesses sempre foram executadas por homens e eternizadas 
em narrativas e monumentos masculinos e fálicos. Se aqui o que se 
planta dá é porque o falo está duro – o ventre, o útero, a Mãe-Terra 
são pequenos desvios e acidentes narrativos.

E sigamos reinventando.
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