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“Ensinar é agir na urgência, decidir na incerteza. ” 
 

Philippe Perrenoud. 



 

RESUMO 
 

RAMOS, Thiago Lisboa. Para além dos Museus: por um ensino de História Patrimonial a 
partir do Palácio Rio Negro. Rio de Janeiro,2020. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Ensino de História) – Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2020.  
 

A presente dissertação apresenta uma proposta de educação, na qual o patrimônio é o principal 
elemento articulador das aulas. Dessa forma, esse trabalho se propôs a uma ação de Educação 
Patrimonial com a criação de Caixas de Memória de um objeto que pode ser material ou 
imaterial. Para a sua realização usamos como elemento patrimonial articulador o Museu Palácio 
Rio Negro (MPRN), devido o mesmo permitir uma melhor afinação com o currículo do nono 
ano da rede municipal de Petrópolis. Além disso, o Palácio Rio Negro é o elemento principal 
de uma história silenciada: a “Petrópolis republicana”, que foi um período importante e 
marcante na cidade, mas que sobre o qual não há muitas pesquisas. Essa dissertação teve como 
produto final uma Caixa de História”, criada pelos alunos. Essa Caixa é composta de três 
documentos, nove fichas e nove exercícios que podem aumentar de tamanho através da inclusão 
de novos documentos, além de poder ser replicada para outros objetos, sendo uma experiência 
surpreendente do ponto de vista pedagógico, pois permitiu que temas aparentemente distantes 
se tornassem próximos aos alunos e extremamente cativantes. 
 

Palavras-chave: Ensino de História. Educação Patrimonial. Patrimônio, acervos e museus. 
Espaços de memória. Palácio Rio Negro. Petrópolis 

 

  



 

ABSTRACT 
 

 

PARA ALÉM DOS MUSEUS: Por um ensino de história patrimonial a partir do Palácio Rio 
Negro. 
 

 

Thiago Lisboa Ramos 

 

 

 

Orientador: Prof. Drª. Marieta de Moraes Ferreira 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
História, Instituto de História, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte 
dos requisitos à obtenção do título de Mestre em Ensino de História.  
 

The present work presents an education proposal, in which heritage is the main articulating 
element of the classes. This way, this work focus on a Heritage education action by creating 
Memory boxes of a patrimonial object that can be material or immaterial. To carry out this 
work, we used the Palácio Rio Negro Museum (MPRN) as an articulating patrimonial element, 
since it allows a better adjustment with the curriculum of the ninth year of the municipal 
network of Petrópolis and, at the same time, being the main element of a history silenced: 
“Petrópolis republicana”, which was an important and remarkable period in the city, but about 
which there is not much research. This dissertation had as its final product a History Box, 
created by the students. This Box is composed of three documents, nine cards and nine exercises 
that can increase in size through the inclusion of new documents, in addition to being able to 
be replicated for other objects, being an amazing experience from the pedagogical point of view, 
as it allowed apparently distant themes become close to the students and extremely captivating. 
 

Key-words: History Teaching, Heritage Education,.Patrimony, collections and museus. 
Memory Spaces. Palácio Rio Negro. Petrópolis. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O trecho supracitado, é um convite a reavaliarmos a nossa prática docente e a nossa 

visão, pois nos leva a refletir sobre qual é o tipo de ensino que estamos ministrando 

em nossas salas de aula. Será que estamos, como ele sugere, valorizando a vida e 

criando significados, ou será que estamos apenas reproduzindo um conhecimento 

morto e estéril, que valoriza muito mais a adestração e o condicionamento, que gera 

frases como “história é só decoreba” e “professor, para que eu vou usar isso 

(História)? ”. 

Partindo dessa ideia de criar uma aula que valorizasse a vida e que procurasse 

interagir com o espaço ao redor da escola, optei por trabalhar com o palácio Rio Negro 

usando como metodologia a educação patrimonial. 

Escolhi usar a educação patrimonial como lógica educacional por acreditarmos, assim 

como as professoras Iamara da Silva e Juçara da Silva que:   

 

[...]os bens patrimoniais são definidos a partir das crenças, valores e 

interesses dos diferentes grupos sociais que, em sua permanente 

tensão, interagem, influenciando-se reciprocamente. 

( VIANA, et al., 2013) 

 

Dessa maneira, usar o patrimônio é uma forma de entender as relações de poder 

existentes dentro da sociedade e como elas vão disputar e se influenciar com o 

objetivo de se consolidar como a dominante.  

Seguindo essa linha que busca entender os conflitos e tensões entre as diferentes 

memórias sobre Petrópolis (imperial e/ou republicana), com o objetivo de dar vida ao 

conteúdo ensinado, procurei um marco da história petropolitana, mais que isso: um 

A história pode, dependendo da forma como é 
escrita e ensinada, nos levar a valorizar o 
tempo presente, a vida presente, nos fazer 
perceber a necessária intensidade com que 
temos de viver a vida, como devemos valorizá-
la, não ficando alheios ao que nela se passa, 
procurado nela intervir, buscando por meio dela 
conformar um sentido e um significado para a 
existência, que não estará dado. 

( ALBUQUERQUE, 2012) 
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objeto que já não fosse um “velho conhecido” dos alunos como o Museu Imperial 1  ou 

a casa de Santos Dumont. Assim, nessa busca, numa terça feira, após sair do prédio 

da Prefeitura que fica em frente ao prédio do museu, vi que o mesmo estava aberto 

e, levado pela curiosidade típica de um professor de História, conheci o Palácio Rio 

Negro.  

Particularmente acredito ser inexplicável a pouca atenção dada a esse patrimônio, 

que conta com pouca sinalização ou ações de divulgação, mas que contém uma carga 

enorme de sentido e simbolismo, abrindo as “cortinas do tempo” de uma cidade 

totalmente diferente que não era a cidade imperial, mas sim a Petrópolis republicana. 

 Assim, o Palácio Rio Negro é um patrimônio riquíssimo, que infelizmente é pouco 

conhecido até mesmo por aqueles que residem ou pesquisam sobre Petrópolis. 

Acredito que, pedagogicamente, a escolha do palácio é extremamente adequada, pois 

o presente estudo se realiza com turmas do nono ano e usei o palácio como elemento 

facilitador para o ensino de Primeira Republica, Era Vargas e Republica democrática, 

num recorte histórico que vai de 1889 (Proclamação da República) até 1960, 

(transferência da capital para Brasília), por acreditar que esse momento foi 

fundamental para construção do Brasil atual, e, principalmente, por fazer parte do 

conteúdo desta série. 

Assim sendo, nesse trabalho proponho que é possível usar a educação patrimonial 

para ministrar os conteúdos de História de uma forma que os mesmos não sejam 

apenas informações desconexas da realidade, mas sim oportunidades de se criarem 

conexões com o passado e a construção de identidades, “ultrapassando uma 

educação apenas bancária, tornando-a problematizadora”, como defendia Paulo 

Freire ( FREIRE, 2014). 

Para alcançar este objetivo, é necessário explicitar alguns conceitos usados nesse 

trabalho. Dessa maneira, definirei os conceitos de patrimônio, educação patrimonial, 

memória e ensino de História. 

A palavra patrimônio vem do latim, sendo derivada da palavra pater – pai, e esse 

conceito é entendido como aquilo que se recebe de herança. Nesse sentido, usando 

a proposta defendida pela professora Cláudia Adriana Rocha Teixeira, entende-se 

como patrimônio:  todos os bens materiais e imateriais significativos ou formadores 

                                                 
1 Apesar de o Museu Imperial ser o museu mais visitado da cidade de Petrópolis, ter um amplo espaço numa 
matéria, escolar conhecida com HGTP –ET, e ser de relativo fácil acesso, há uma porcentagem considerável de 
alunos neste estudo (20%) que nunca tinham entrado no mesmo.  
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para um grupo social que vão sendo passados pelas gerações ( TEXEIRA, 2008). 

Porém é importante ressaltar, conforme a autora sinaliza, que o “status” de patrimônio 

não se perde caso o bem venha a ser deixado de ser significativo no presente.  Outra 

questão central sobre o patrimônio é a sua relação com as estruturas sociais vigentes, 

como coloca Ulpiano Bezerra de Meneses: 

 

[...] qual cidade vamos preservar? A cidade dos antepassados, dos 

heróis fundadores (e dos vilões), dos donos do poder, de ontem de 

hoje? Ou conforme a fonte de informação, a cidade dos eruditos e dos 

historiadores, dos poetas oficiais, dos urbanistas, dos tecnocratas 

planejadores? Dos habitantes? Quais? Dos homens da rua e daqueles 

que com suas mãos a constrói, simples instrumento?  

( MENESES, 1992) 

 

Dessa forma, é necessário entender que uma mansão do século XVII é tão importante 

patrimonialmente quanto uma dança criada por escravos no século XVIII. Entender 

isso é compreender que toda a produção humana é cultural, o que permite aos alunos 

se entenderem como produtores de cultura/patrimônio.  

Além disso, é necessário demonstrar que são patrimônios não só o monumento 

distante e tradicional, mas também os elementos de seu convívio e, por isso, devem 

ser preservados e valorizados.  

Por fim, há uma nova questão relacionada ao desenraizamento cultural vivido por 

conta de ações do nosso mundo pós-moderno e globalizado, que levam pessoas a 

migrarem para outras regiões em busca de uma vida melhor. 

 No caso especifico de Petrópolis, pode-se ver isso de maneira muito clara pela grande 

migração de pessoas com destino ao município, em geral vindos de regiões da 

Baixada Fluminense em busca de melhores condições de vida e emprego. Essas 

pessoas acabam deslocadas e, muitas vezes, segregadas.  

Para esses, o trabalho com educação patrimonial é uma oportunidade tanto de 

integração à cultura local quanto de se estabelecerem trocas entre as outras 

realidades existentes, permitindo uma ampliação do horizonte dos alunos. 

O patrimônio vai, assim, ser o elemento iniciador e condutor da reflexão, entendendo-

se que o mesmo tem a capacidade de gerar aquilo que Pierre Nora chama de lugar 

de memória e que pode ser definido da seguinte maneira: “Os lugares de memória 
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são, antes de tudo, restos. A forma externa onde subsiste uma consciência 

comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora”( NORA, 1993).  

 Assim, o Palácio Rio Negro se encaixa bem nessa definição, pois mantém viva a 

memória de uma história republicana em Petrópolis que não é conhecida, muitas 

vezes, pelos próprios petropolitanos.  

Outro conceito importante mobilizado é o de educação patrimonial, termo introduzido 

no Brasil a partir de 1983, com o 1º Seminário de Educação Patrimonial, no Museu 

Imperial de Petrópolis, baseado na Heritage Education2 inglesa.  

Partindo desse pequeno histórico, entende-se, como educação patrimonial, as 

práticas educativas que, através do uso do patrimônio como elemento articulador, 

tecem relações entre a comunidade e sua história, dando ancoragem e referência aos 

seus membros.  

Aqui cabe fazer uma ponderação, pois, conforme nos pontua João Lorandi Demarchi, 

existe uma confusão entre o que é Educação Patrimonial, divulgação e capacitação 

( DEMARCHI, 2016). Assim, ações que usam o patrimônio apenas como uma 

“mercadoria” cultural, com finalidade de lucro ou de divulgação NÃO SÃO ações de 

Educação Patrimonial, pois o elemento reflexivo e de construção de sentido e 

pertencimento não está presente, assim como as ações de capacitação que procuram 

“informar” uma comunidade sobre os seus patrimônios também não o são, devido 

essa ação normalmente ser uma violência simbólica, impondo de fora uma questão 

que deveria vir da própria comunidade.  

Educação Patrimonial se constitui de todos os processos educativos formais e não 

formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como 

recurso para a compreensão sócio histórica das referências culturais em todas as 

suas manifestações, com o objetivo de colaborar para o seu reconhecimento, 

valorização e preservação. ( FLORENCIO, 2012) 

Dessa maneira pode-se definir que, para ser uma ação de educação patrimonial, a 

mesma deve ter ao menos três critérios: 

 

1) Trabalhar com um patrimônio, seja ele material ou não.  

2) Não ser uma atividade com finalidade lucrativa (cobrança de ingresso), devido 

                                                 
2 Heritage Education, foi uma ação educacional usando patrimônio feita pela English national heritage, 
que seria o equivalente ao nosso IPHAN, sendo essa uma das primeiras ações estruturadas de uso do 
patrimônio do mundo.  
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a pressão por metas e a exclusão gerada por esse fator. 

3) Ser uma ação que busca a reflexão sobre esse patrimônio, e não uma 

divulgação ou conscientização sobre o mesmo. 

 

E, no nosso caso concreto, o maior perigo era o terceiro critério, pois com um elemento 

que, apesar de ser tão importante e enraizado na história da cidade, é tão pouco 

conhecido e estudado, o risco de se criar uma ação apenas divulgadora ou que 

apresentasse apenas a visão do professor era muito grande. 

E, com isso como norte, uma grande preocupação desse projeto foi a busca pela troca 

de experiências e vivências, além da construção participativa do conteúdo, buscando, 

conforme defende Paulo Freire, um processo de formação, na qual o educando se 

torna sujeito de seu conhecimento e onde a busca do conhecimento seja uma via de 

mão dupla, com um objetivo e uma proposta de trabalho que permita a criatividade e 

o senso crítico ( FREIRE, 1996). 

Outra questão importante a ser levantada é a importância de se usar a educação 

patrimonial no ensino de História para combater ao presentismo, que vai ser 

apresentado por Hartog como um regime de tempo, onde o presente se sobrepõe, 

defendendo que o passado já não importa e com uma imensa descrença no futuro. 

( HARTOG, 2014) 

O presentismo é um mal que afeta uma grande parcela dos alunos que, muitas vezes, 

não veem perspectivas de melhoria ou futuro. A educação patrimonial é uma 

ferramenta eficaz para criar elos, vivências e pertencimentos que vão dar uma 

alternativa de criar opções repletas de experiências, o que permite um resgaste das 

identidades locais e do amor próprio de cada um desses alunos que se verão, não 

mais como agentes passivos, mas sim como criadores de suas próprias realidades. 

Nesse trabalho, vou seguir uma proposta de educação formal, onde, a partir do 

patrimônio e tecendo relações com a realidade e a percepção dos alunos acerca 

desse patrimônio, chegarei até o conteúdo formal do nono ano.  

Dessa forma, o patrimônio tem papel de destaque, não sendo apenas um 

complemento ou curiosidade, mas sim a ponte na qual o alunado poderá fazer a sua 

transposição ao passado e, como defende o professor Durval, o aluno possa voltar 

marcado e transformado, com uma experimentação de outros tempos que dá sentido 

e vivência e faz com que as aulas se tornem inesquecíveis e realmente “alimentem” 

os discentes ( ALBUQUERQUE, 2016). 
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A partir dessa ideia ampla de educação patrimonial, trabalharei os conceitos de 

memória/ lugar de memória.  

A conceituação de Michael Pollack, define memória da seguinte maneira: 
 
Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, individual 
ou coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos 
pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu 
chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo 
grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São 
acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, 
no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é 
quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se 
formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se 
juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de 
uma pessoa ou de um grupo.  

( POLLAK, 1992) 
 

Assim, é possível perceber que, apesar de não vivermos a época de esplendor do 

palácio, podemos ser impactados pela sua experiência coletiva, e criar essa 

sensibilização é um dos objetivos desse trabalho. 

 O palácio também mobiliza questões afetivas e de memória de muitos parentes 

desses alunos que viveram esse período de glória do Rio Negro, o que permite um 

grande enriquecimento das aulas, (como o caso de um dos alunos, cujo avô havia 

trabalhado no palácio durante o governo de Getúlio Vargas). 

Essas memórias subsistem e chegam até nós, na forma de lugares de memória. 

Segundo Pierre Nora: “Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma 

extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama, 

porque ela a ignora” ( NORA, 1993). 

Partindo dessa definição, podemos o definir o Palácio Rio Negro como um “resto’ 

desse passado, uma “ponte” entre o nosso presente e esse passado. 

Passado este muitas vezes silenciado pela valorização de outra memória que vai se 

impor, devido a conjunturas e questões vividas na cidade de Petrópolis e por todo o 

Estado do Rio de Janeiro, com a transferência da capital nacional para Brasília.   

Essa situação de conflito de memória nos leva a pensar sobre o próprio conceito de 

memória, e como ele é marcado por um movimento duplo, bem definido pelo próprio 

Pollack, ao falar sobre memória/esquecimento e que pode ser bem resumido em: 
 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, 
separa, em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da 
sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória 
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coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 
majoritária ou o Estado desejam passar e impor. 

( POLLAK, 1989) 
 

Essas disputas entre o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido é uma das 

variáveis que, ao se trabalhar com o patrimônio, deve-se ater, a fim de alcançar o 

objetivo de realizar uma educação verdadeiramente eficaz. 

Porém, alguns cuidados são necessários ao se trabalhar com o patrimônio. Além do 

já mencionado risco de transformar o patrimônio em uma mercadoria, deve-se 

também problematizar o mesmo, pois o patrimônio tem uma construção histórica e é 

uma representação de um grupo. 

Dessa forma, deve-se, ao trabalhar com o patrimônio, refletir sobre por que, por quem, 

e para que aquele patrimônio foi criado.  

Outro ponto importante é o problema da desenraização. Em virtude das pressões do 

mundo capitalista atual, muitas pessoas saem de seus locais de origem e vão para 

outros e, nesse processo, acabam perdendo suas origens.  

Em Petrópolis; isso também ocorre, sendo que, em muitas áreas periféricas, o grande 

número de alunos não tem nenhuma relação com a terra, sendo migrantes de outros 

estados ou mesmo da Baixada Fluminense, que “subiram a serra” em busca de uma 

vida melhor, e, muitas vezes, encontraram uma situação pior em locais impróprios 

para uma vida digna.  

 Também é preciso cuidado para não ciar na armadilha da “conscientização”, pois 

parte de uma premissa de que é necessário ensinar a comunidade detentora do 

patrimônio sobre o mesmo, o que é uma atitude paternalista que encobre as disputas 

e interesses envolvidos na constituição daquele patrimônio, o tornando como se fosse 

um objeto sagrado e de concordância geral, quando na verdade todos os patrimônios 

são o fruto de uma disputa de memórias e de uma tentativa de representação de um 

grupo social ou de uma sociedade para o futuro, tendo em si uma grande carga de 

disputa e interesses que a noção de conscientização joga para o segundo plano.  

Por isso, no presente trabalho usarei o conceito de sensibilização, que envolve uma 

ação de reflexão acerca do bem, trazendo à vista as suas relações de produção e as 

disputas internas. 

Refletir sobre ensino de História é muito mais que apenas a mera tecnicalidade de 

saber transmitir o conhecimento histórico. Essa reflexão vai envolver questões que 

vão, desde uma luta para se reconhecer como um conhecimento válido, até a busca 
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das melhores estratégias para se ter um ensino eficaz. 

Apesar de esse trabalho não ser voltado para um aprofundamento teórico sobre as 

diferentes questões que envolvem o ensino de História, acredito ser importante tornar 

claras as minhas convicções teóricas e os caminhos escolhidos. 

Dessa maneira, defendo que o conhecimento escolar é um conhecimento tão válido 

quanto o acadêmico, sendo que, como defende a professora Ana Maria Monteiro o 

ensino de História é um lugar de fronteira entre a academia e o “chão da 

escola”( MONTEIRO, et al., 2011), que tem, porém, objetivos e métodos próprios. 

Entendo também que o ensino de História deve ter relações com a vida e realidade 

dos alunos, sendo um meio para formação de cidadãos conscientes e participativos 

na sociedade, meta que foi explicitada pela professora Marta de Souza Lima 

Brodback: 
O ensino de História pode assim contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes da importância da participação social, 
preocupados em resgatar e respeitar o patrimônio histórico. O 
conhecimento e a compreensão da natureza social e individual do ser 
humano, bem como a consciência da realidade em que vive para o 
conhecimento de sua herança cultural e coletiva também devem ser 
objetivos do ensino da História. 
Assim, o ensino da História deve ter como ponto de partida a 
compreensão da vida cotidiana de cada aluno, para que ele possa, 
pelas experiências, entender a dimensão destas experiências na vida 
de todos os homens. 

( BRODBECK, 2012) 
 

Além disso, acredito que a educação, assim como a preservação, são atos afetivos e 

que, de alguma maneira, contribuem para construção de uma sociedade que seja 

menos predatória e que valorize seus anciões, como nos orienta a professora Ana 

Carmem: 
No que diz respeito ao território social e aos elementos que o 
estruturam podemos dizer que uma das dimensões das ações 
educativas e de preservação é aquela constituída por interesses 
afetivos e, eu diria até, amorosos que são, por sua vez, 
transformadores. Ensinar o respeito ao passado, mais do que a sua 
simples valorização, é contribuir para a formação de uma sociedade 
mais sensível e apta a construir um futuro menos predatório e 
descartável, menos submetido à lógica econômica de um mercado 
cada vez mais voltado para os jovens, seus hábitos e seus gostos (ou 
a falta e a volatilidade destes). É construir uma sociedade que respeite 
seus velhos como portadores de saberes e tradições que precisam e 
devem ser reinventados ou transmitidos, em sua integridade, às 
gerações futuras.  

( CASCO, 2005) 
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Partindo dessas definições preliminares, definirei o ensino de História como métodos 

utilizados para permitir a construção conjunta de conhecimento histórico por parte dos 

discentes, mediado pelo professor e usando uma abordagem patrimonial.   

Por fim, uma questão importante dessa definição é a questão da mediação, pois, 

conforme nos fala a professora Ana Nemi: “O aluno é agente da construção de seu 

conhecimento, mas não o faz sozinho. É importante a mediação do professor e de 

outros adultos significativos nesse processo” ( NEMI, et al., 2009).  

Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capitulo vai levantar uma 

pequena cronologia do Museu Palácio Rio Negro (MPRN), desde a sua construção 

em 1889 até a década de 1960. Neste, foram pontuados os principais acontecimentos 

que têm relação com a cidade de Petrópolis e com o palácio e como esses fatos vão 

construir a Petrópolis republicana.  

O segundo capítulo trata da apresentação do trabalho, detalhando rapidamente suas 

etapas e o seu processo de desenvolvimento. Além, há a apresentação da escola 

Santa Maria Gorretti (escola onde foi aplicado o projeto) e dos alunos participantes. 

Por fim, no terceiro capitulo serão detalhados a aplicação do projeto, as etapas, os 

obstáculos e os objetivos alcançados durante a sua aplicação. 
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1. O Palácio Rio Negro e Petrópolis no contexto da República: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo dessa definição de museu encontrada na página do IBRAM (Instituto 

Brasileiro de Museus), pode-se refletir sobre a função social de um museu para a 

sociedade ao seu redor.  

Em busca dessa “face apagada” da História de Petrópolis é que se inicia esse projeto 

de pesquisa, tendo como elemento principal o Museu Palácio Rio Negro (MPRN), ou, 

como é mais conhecido, Palácio Rio Negro.  

O Palácio Rio Negro pode ser considerado como um museu casa, segundo o que 

define a professora Magaly Cabral3, pois o Palácio Rio Negro só pode ser entendido 

em sua totalidade se considerarmos como parte dele os “proprietários” – que seriam 

os presidentes, o próprio palácio e os ajustes que esse espaço vai sofrer para se 

adequar a sua função. Seguindo essa orientação, percebe-se o Palácio não apenas  

como elemento arquitetônico no qual se pode ver diversas influências que remontam 

as diversas ocupações e remodelações que o mesmo sofreu ao longo de sua história, 

mas sim como o elemento principal de uma rede de sentido e sociabilizações 

republicanas em Petrópolis no contexto do pós-proclamação da república.  

Conforme a professora Marieta de Moraes revela, a maioria dos grupos proprietários 

fluminenses estavam descontentes com a monarquia e desejosos de influir no novo 

governo. Destruíam todos os resquícios da monarquia, pois a abolição da escravatura 

veio sem indenização, o que destruiu a muitos deles ( FERREIRA, 1989).   

Essa feição republicana de Petrópolis, com a transferência da capital nacional para 

Brasília e o consequente reordenamento do Estado do Rio de Janeiro, vai ser 

silenciada e dará lugar a uma cidade que se volta para o período imperial em busca 

de um pretenso “passado glorioso” que, oportunamente, deve ser alvo de uma 

reflexão mais aprofundada, pois acreditamos ser mais mística do que real essa ideia 

                                                 
3 Museu casa, segundo a professora Magaly Cabral, pode ser definido como um museu onde o documento 
(objeto/bem cultural) é o próprio espaço/cenário (o edifício), a coleção e o proprietário, criando uma relação 
simbiótica e de interdependência entre esses três fatores. CABRAL, sd. 

Por meio dos museus, a vida social recupera a 
dimensão humana que se esvai na pressa da 
hora. As cidades encontram o espelho que lhes 
revele a face apagada no turbilhão do cotidiano. 
E cada pessoa acolhida por um museu acaba por 
saber mais de si mesma. 

( IBRAM, 2019) 
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de cidade imperial, estando Petrópolis, durante o período imperial mais próxima de 

local de veraneio e descanso do que um centro citadino de poder. 

1.1. Histórico do Palácio Rio Negro: 
 

A história do Palácio Rio Negro começa com a compra do terreno pelo Barão do Rio 

Negro, Manoel Gomes de Carvalho, adquirido da viúva do colono Pedro Klippel em 

1889 (NETTO, 2000). De acordo com a documentação encontrada na Companhia 

Imobiliária de Petrópolis, o barão tomou posse do terreno em 27 de agosto de 1889, 

seguindo uma tendência da corte de comprar e/ou construir palacetes em Petrópolis 

com intuito de acompanhar os veraneios imperiais. No mesmo ano de 1889, tem início 

a construção do palácio pelo engenheiro italiano Antônio Jannuzzi. De estilo eclético, 

o Palácio segue uma tendência arquitetônica comum no mundo entre meados do 

século XIX até as primeiras décadas do século XX.  

O complexo do Palácio Rio Negro conta com três edificações principais, sendo elas o 
Palácio em si (Figura 1), o Palacete Raul de Carvalho (Figura 2) e uma edícula nos 

fundos do terreno onde, supostamente, ficavam as cocheiras e onde, hoje, funciona o 
Museu da FEB (Figura 3).  

Figura 1 Palácio Rio Negro. Fonte: o autor 
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O Palácio Rio Negro, enquanto residência de verão do Barão de mesmo nome, tem 

curta história, uma vez que seu proprietário se mudou para Paris com sua família em 

1894. A partir deste ano, portanto, o Palácio ficou desocupado.  

A Revolta da Armada4 ocorrida em 1893, que foi uma sublevação de navios de guerra 

da Marinha do Brasil que bombardeou a cidade de Niterói, capital do Estado do Rio 

de Janeiro, forçando a transferência da capital do Estado do Rio de Janeiro, de Niterói 

para Petrópolis5, fez surgir a necessidade de se buscar um local para a sede do 

governo e para as demais repartições públicas6 na cidade de Petrópolis. Assim, em 

1896, o então presidente de Estado Joaquim Maurício de Abreu comprou o Palácio 

Rio Negro para nele instaurar a sede do governo executivo do Rio de Janeiro 

( FRÓES, 1996), tendo passado por ele como governantes, Maurício de Abreu, Alberto 

Torres e Quintino Bocaiúva.  

Quintino Bocaiúva era um político em ascensão do grupo de Niterói que trabalhava 

                                                 
4 A Revolta da Armada foi um movimento da Marinha Brasileira, que era muito ligada a monarquia e se sentia 
desprestigiada em relação ao Exército no novo regime republicano. Teve início dois anos antes da sua eclosão, 
quando Deodoro fechou o congresso, o que levou a uma ameaça de bombardear a capital por parte da marinha, o 
que faz Deodoro renunciar. Como O vice Floriano não convocou novas eleições, como mandava a Constituição, a 
Marinha se revolta, dando início ao movimento que vai ser massacrado por Floriano com ajuda dos EUA.  
5 Os republicanos cariocas desse período estavam polarizados em dois grupos distintos, sediados em Campos e em 
Niterói. Quando têm início a revolta, grande parte da população de Niterói a apoia, o que enfraquece grupo de 
Niterói, permitindo ao grupo campista propor a mudança da capital. Como Campos é uma cidade muito interiorana 
é escolhida Petrópolis como nova capital. 
6 Até a compra do palácio Rio Negro a sede do governo funcionava em sedes provisórias, o que gerava enormes 
transtornos e problemas para a administração. 

Figura 2 Palacete Raul de Carvalho. Fonte: 
o autor 

Figura 3 Edícula que atualmente é o museu 
da FEB.  Fonte: O autor. 
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ativamente para retornar a capital para a ”terra de Arariboia7”. Em 1903 Quintino 

consegue a transferência da capital e o Palácio vai para um “limbo” de função. Em 

decorrência de dívidas acumuladas pelo Estado, o mesmo hipoteca o Palácio Rio 

Negro ao Banco da República do Brasil em agosto de 1903, tornando o mesmo um 

bem da União (NETTO, 2000). 

O hábito de fugir do calor dos meses do verão e das doenças associadas a essa época 

(como malária, dengue, tifo e febre amarela) que assolavam a cidade do Rio de 

Janeiro e de ir veranear em Petrópolis, foi inaugurado pelo Império, criou suas raízes 

na sociedade política da capital e permaneceu após a proclamação da República. 

Dessa forma, era comum a elite carioca, inclusive os presidentes, ir para Petrópolis e 

outras cidades serranas, para fugir do calor carioca. Porém até então não havia um 

Palácio de verão8, um prédio capaz de acomodar os presidentes, ficando os mesmos 

em casas de particulares que fossem amigos ou hotéis, o que causava transtornos a 

administração.  

Assim, o recém-hipotecado Palácio Rio Negro foi adaptado e transformado na 

residência de verão dos presidentes da República, abrigando, já no verão de 

1903/1904, o presidente Rodrigues Alves. Desde então, dezesseis líderes da nação 

usufruíram das acomodações do Palácio: Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo 

Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau Brás, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, 

Washington Luís, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Café Filho, Juscelino 

Kubitschek, João Goulart, Costa e Silva, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 

Lula da Silva ( NETTO, 2000).  

A transferência da capital para Brasília tornou pouco prático o veraneio presidencial 

em Petrópolis, o que levou o então presidente Ernesto Geisel, em 1975, a designar o 

Palácio como sede da 1ª Brigada de Infantaria Motorizada. Desta forma, o conjunto 

do Palácio Rio Negro funcionaria como residência do comandante e sede do comando 

da referida brigada, ficando sob a tutela do Exército até dezembro de 1991.  

Já em 1992, o complexo do Palácio retornou para a administração do Estado do Rio 

de Janeiro e, neste mesmo ano, foi cedido à Prefeitura de Petrópolis.  Em 2005, o 

                                                 
7Arariboia foi um chefe da tribo Temiminós, que ajudou os portugueses na expulsão dos franceses em 1567 e como 
recompensa recebeu da coroa portuguesa terrenos na região da Bahia de Guanabara onde hoje se localiza a cidade 
de Niterói. 
8 Um ponto importante a se ressaltar aqui é que o palacete que hoje é o museu Imperial, era um bem particular 
pertencente a Princesa Isabel que nessa tinha arrendado o mesmo para se tornar um colégio, e, portanto, não podia 
ser utilizado.  



27 

 

complexo do Rio Negro retornou à administração da União Federal. Em 2008, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva hospedou-se no Palácio, sendo o último 

presidente a se hospedar nele. 

Atualmente o Museu Palácio Rio Negro é um museu administrado pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). De estilo eclético, tem uma linda 

fachada. Por dentro, porém, pouca coisa é original, pois cada presidente que chegava 

queria mudar tudo para colocar do seu jeito e de acordo com a moda – tanto móveis, 

como enfeites e acessórios. Por fim, é importante destacar que o museu sofre com 

falta de conservação e que, além das suas funções como museu, ainda é uma das 

residências oficiais do Brasil e que, nos fundos, no local onde eram as cocheiras, 

existe outro museu, que é o museu dos soldados da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB) que saíram de Petrópolis. Isto gera também uma grande questão, pois, apesar 

de ser um elemento importante para a história do Brasil, há poucos estudos acerca 

dele.9 

1.2. O Palácio e a Cidade – Petrópolis de vila Imperial à Capital do Estado. 
 

Após apresentação da história do Palácio Rio Negro, é importante entender o local no 

qual o mesmo se encontra. Petrópolis é uma cidade serrana do Rio de Janeiro que 

nasceu a partir de uma fazenda comprada por D. Pedro I, em 1822, na qual ele 

pretendia criar um palácio de verão10. Porém, devido à abdicação de D. Pedro I e 

todos os desdobramentos decorrentes desse fato, o plano de se construir um palácio 

de verão só volta à cena muitos anos mais tarde. 

 Assim, em 1843, D. Pedro II assina o decreto que cria a povoação de Petrópolis e 

deixa a cargo do Mordomo da Casa Imperial Paulo Barbosa e do engenheiro Major 

Júlio Frederico Koeler a função de criar um palácio/povoamento para os seus 

veraneios, que será batizado de Petrópolis (cidade de Pedro), uma homenagem tanto 

ao pai quanto ao filho ( RESENDE, et al., 2008).  

                                                 
9 Sobre essa discussão recomendo o excelente artigo dos professores Lucas Ventura da Silva e da Professora Natália 
da Paz Lage que faz uma comparação entre os palácios Rio Negro e Imperial e foi apresentado no 2º encontro 
Internacional de História e Parceria realizado em outubro de 2019 ( SILVA, et al., 2019). 
10 D. Pedro I se encanta com o clima da serra e principalmente com uma fazenda pertencente a um Padre conhecido 
como Padre Correia, fazendo desta fazenda um ponto de parada obrigatório nas viagens feitas a Minas. Além disso 
o clima da montanha amenizava os problemas de saúde de sua filha, o que leva D. Pedro I várias vezes a propor a 
venda da fazenda ao Padre que, em todas, recusa. Ao fim, D. Pedro I acaba comprando a fazenda vizinha (Fazenda 
do Córrego Seco), que vai se tornar o núcleo de Petrópolis. ( RESENDE, et al., 2008). 
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A povoação planejada por Koeler vai ser dividida em blocos chamados de 

quarteirões11. Assim, além do quarteirão imperial (atual centro da cidade), existiam 

mais doze quarteirões, muitos dos quais terão nomes alemães (como Bigen – onde 

se encontra a Escola Santa Maria Goretti, Siméria, Ingelheim, entre outros) em virtude 

de serem colonizados por alemães dessas regiões.12  

Em 1845, tem início a construção do palácio dentro do quarteirão imperial. Petrópolis 

continua como uma povoação até 1857, quando é elevada à condição de cidade, sem 

ser uma vila, o que é um fato extremamente raro, pois na normalidade uma povoação 

se transformava em uma vila e aí sim em uma cidade.  

Assim, durante quase todo o período monárquico, Petrópolis foi considerada apenas 

um local de veraneio. Com o golpe republicano de 1889 e o exílio da Família Imperial, 

temia-se que a cidade fosse ameaçada por retaliações republicanas. Porém isso não 

aconteceu, sendo a cidade administrada por intendentes nomeados pelo presidente 

do estado até 1892, quando Petrópolis passou a ser governada pela sua Câmara, 

situação que perdurou até 1916, quando foi criada a Prefeitura Municipal, tendo 

Oswaldo Cruz como seu primeiro prefeito, nomeado por Nilo Peçanha, então 

Presidente do Estado do Rio de Janeiro.  

Internamente, tentando se alinhar com as novas ideias e apagar as lembranças da 

Monarquia, os políticos começaram a mudar diversos nomes de ruas, substituindo os 

antigos nomes imperiais por novos nomes republicanos, das quais destaca-se: a Rua 

do Imperador, que vai virar a Av. 15 de novembro, a Rua da Imperatriz , que vai virar 

a Av. 7 de setembro, a Rua Princesa Isabel , que vai virar a rua 13 de maio, a Rua de 

Bourbon, que vai virar a rua João Pessoa, depois Nelson de Sá Earp, a Rua de 

Joinville, que vai virar a rua Ipiranga, a Rua Dona Francisca, que vai virar a rua Gen. 

Osório.  

Todas essas ações foram tomadas para tentar impedir o ostracismo da cidade, tendo 

êxito e fazendo com que Petrópolis continuasse a ser apenas um local de veraneio, 

fato esse que vai mudar somente com a mudança da capital do estado do Rio de 

Janeiro de Niterói para Petrópolis em 1893.  

O processo de mudança da capital vai ser o resultado de uma disputa entre dois 

                                                 
11 Após o projeto de Koeler, a cidade recebeu mais dez quarteirões em 1854, com o plano do engenheiro Otto 
Reimarus, e, com mais algumas inclusões, chegou aos atuais 29 quarteirões e 3 vilas (que são regiões mais distantes 
do centro, que, devido a suas particularidades, não conseguem ter o suficiente para se tornarem quarteirões)    
12 Apesar de ser uma cidade com maciça colonização alemã, Petrópolis tem grandes colônias de imigrantes 
franceses, ingleses, portugueses e, mais recentemente, japoneses. 
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grupos pela hegemonia da liderança política no estado do Rio de Janeiro. De um lado, 

um grupo que pode ser chamado de Campista, por ter o seu núcleo político em 

Campos e Vassouras, que eram o principal núcleo opositor no Estado, além de ser 

um importante motor da frágil economia fluminense13, tendo como principais 

lideranças o Barão de Miracema e Nilo Peçanha. Do outro lado, o grupo de Niterói que 

estava no poder e tinha como um dos principais líderes Porciúncula que, nesse 

período, era o Presidente14 do estado. E, conforme informa a professora Marieta 

Moraes, já existiam projetos de mudança da capital, devido a questões ligadas à 

grande força da oposição na cidade de Niterói e a questões de segurança, como a 

Revolta do Regimento Policial do Estado em 1892 ( FERREIRA, 1989).  Após essa 

revolta, o grupo campista começou uma forte campanha para que a capital fosse 

transferida para Campos, o que teve uma forte reação do grupo de Niterói, o que leva 

a uma solução de conciliação, onde foi decidido que a capital se mudaria para a cidade 

de Teresópolis. 

 Porém, Campos não aceita e começa a se articular para pressionar a Assembleia 

Legislativa, para conseguir se tornar a capital, cogitando uma proposta de autonomia.  

Toda essa pressão não surte efeito, mas, devido a várias questões envolvidas, a 

transferência para Teresópolis não sai. Porém, com a eclosão da Revolta da Armada, 

o amplo apoio da população niteroiense aos revoltosos e o receio de serem 

bombardeados leva a Assembleia a transferir a capital, mas não para Teresópolis15 e 

sim para Petrópolis16, que era a base eleitoral do presidente Porciúncula, inicialmente 

em caráter provisório, mas que acabaria se tornando efetiva.  

Essa transferência, contudo, não foi totalmente apoiada pela população de Petrópolis 

como fala O professor José Kopke: 
 

Todos os seus habitantes e proprietários, mesmo os simplesmente 

                                                 
13 O Estado do Rio de Janeiro vai sofrer muito com a abolição da escravidão, sem indenização, fazendo com que 
um dos principais pilares econômicos e políticos do império fosse relegado a uma posição secundária politicamente 
e de quase falência economicamente. Essa situação e a proximidade com a capital, que faz com que muitas vezes 
os problemas locais fiquem numa posição secundária, vão marcar a política fluminense nesse período.  
14 Os governadores estaduais desse período eram chamados de presidentes estaduais. 
15 Um ponto importante sobre o porquê da escolha de duas cidades serranas (Teresópolis e Petrópolis) como 
possíveis capitais do estado tem forte ligação com os problemas de higiene da época e os grandes surtos de doenças 
transmitidas por mosquitos, como a febre amarela, que eram um pesadelo nas áreas litorâneas e não tinham grande 
propagação na serra.  
16 Além de ser a base eleitoral de Porciúncula, Petrópolis tinha um melhor acesso à capital, em grande parte devido 
a ação do Barão de Mauá que construiu uma linha de barcos a vapor e uma estrada de ferro que ligava a cidade a 
capital, sendo um diferencial que Teresópolis não tinha. Outro ponto é que muitos dos deputados, principalmente 
os ligados a monarquia tinham casa em Petrópolis o que facilitava a realização de assembleias extraordinárias.   



30 

 

veranistas, não desejavam a transferência da capital fluminense para 

aqui, como se pode ler nos comentários da Gazeta de Petrópolis, o 

único jornal que então circulava. Petrópolis não possuía acomodações 

higiênicas para acomodar de um momento para outro, tanta gente 

afirmavam uns enquanto outros alegavam que os veranistas 

adoravam o sossego e o repouso, que seriam prejudicados pelo 

movimento das capitais, mas, o verdadeiro motivo estava na vinda de 

guarnições militares, na época de muito má fama, contando com 

elementos turbulentos. 

Com o decorrer de nossas palavras, veremos que Petrópolis não 

desejou ser capital do estado, mas, uma vez elevada a esta condição, 

tudo fez para não perdê-la. FRÓES, 1996 

 

Petrópolis vai ser durante o resto do ano de 1893 a capital, fato que vai ser 

consolidado em 1894. Essa situação vai gerar um problema para a administração, 

pois a sede do governo funcionava em locais provisórios.  

No mesmo ano, assume o governo do estado Mauricio de Abreu, que procura 

organizar a administração pública. Ele adquire os prédios do Palácio Rio Negro para 

sede do governo, o palacete lateral para o Tribunal da Relação; o prédio do Hotel 

Orleans, para ser a sede de todas as repartições públicas estaduais e o do Ginásio 

Fluminense, que vai funcionar somente até 1902. 

Esse momento vai ser marcado por uma estruturação do governo estadual em 

Petrópolis com os antigos medos sendo superados17 e a cidade se tornando um 

elemento importante dentro da política fluminense.  

Após o governo de Mauricio de Abreu, há o governo de Alberto Torres, de 1897 até 

1900, sendo marcado por uma crise econômica sem precedentes, causada por uma 

grave queda nos preços internacionais do café. Com o baixo preço do café, os antigos 

problemas estruturais do Rio de Janeiro vêm à tona. E, aqui, cabe uma observação: 

como informa a professora Marieta Moraes, o Rio de Janeiro vai ter um duplo 

problema causado pela abolição sem indenização, pois ao mesmo tempo tirou a 

esperança de receber fundos financeiros (as indenizações) e retirou a mão de obra 

                                                 
17 A guarnição policial que vem para Petrópolis, vai ser composta por membros escolhidos da tropa, tendo sido 
registrados apenas poucos casos de desvio, que foram punidos de forma severa. Além disso, voltar a ser um 
elemento importante no jogo político nacional, após as especulações de que a cidade sucumbiria ao fim do império, 
foram motivadores para a reinvenção da cidade. 
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dos fazendeiros fluminenses18( FERREIRA, 1989).  

Com a crise, o problema de mão de obra piora e uma das tentativas para solucioná-

lo foi o sistema de parceria, no qual o fazendeiro pagava a passagem de vinda do 

imigrante e cedia terras para que ele plantasse. Mas, em contrapartida, os imigrantes 

deveriam dividir os lucros com a venda do café e de outros produtos e não podiam 

deixar as fazendas enquanto não pagassem todas as dívidas.  

Esse sistema gerou diversos problemas, principalmente pelo desejo de explorar dos 

fazendeiros que ainda tinham uma mentalidade escravista e das inúmeras revoltas 

dos parceiros migrantes. Sobre esse assunto esclarece o Professor Wilson Vieira 
(Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Produção exportável de Café das Principais Regiões Produtoras  

(Em sacas) 

 

Fonte  VIEIRA, 2000 

 

No período do governo de Alberto Torres (1897 -1900), há uma violenta queda de 

produção de café no Rio, o que gera o caos nas contas do governo estadual, que tinha 

como sua principal e quase exclusiva fonte de renda o imposto sobre a exportação de 

café.  

Nesse contexto de crise, toma posse, em 1900, Quintino Bocaiuva, um nome 

respeitado nacionalmente em virtude de ser um dos primeiros republicanos e, de certa 

forma, ser considerado um político conciliador. Diante da situação caótica da 

economia e de vários antagonismos internos, a questão da volta da capital do estado 

para Niterói volta à pauta do dia. Esse embate vai ser formado por um grupo pró-

mudança encabeçado por Lauro Pitta e Nilo Peçanha, que tinha como o principal 

argumento a proximidade da cidade de Arariboia (Niterói) da capital federal (Rio de 

                                                 
18 A abolição vai coincidir com o momento de expansão da lavoura cafeeira em São Paulo que, além de usar a mão 
de obra estrangeira, passa a usar a mão de obra nacional (ex-escravos) que era mais barata e já tinha experiência 
no manejo da plantação de café, o que torna o Rio uma região de emigração. 
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Janeiro), enquanto o grupo contrário à mudança era dirigido por Hermogêno Silva e 

Sá Earp, cujo principal argumento era os problemas sanitários de Niterói que era, de 

tempos em tempos, assolada por epidemias de febre amarela, varíola entre outras. 

Além disso, argumentavam que a proximidade com a capital faria o estado voltar a 

sofrer a influência da capital federal, focando mais nos problemas nacionais do que 

nos do estado.  

Porém, apesar de um grande esforço e até algumas vitórias iniciais do grupo contrário 

à mudança, a atuação de Nilo Peçanha e o apoio de Quintino Bocaiuva foram 

fundamentais para a vitória da mudança que, efetivamente, ocorreria em 190319. Com 

a isto, surgia uma questão: o que fazer com os prédios do governo em Petrópolis? 

Segundo o professor José Kopké: 
 

Hipotecado ao Banco do Brasil, o Palácio Rio Negro foi transformado 

em residência de verão para os Presidentes de República, que antes 

ocupavam o prédio do antigo Colégio São José, também na Avenida 

Koeler. Apesar da Câmara de Petrópolis querer tomar a seu cargo o 

custeio do Ginásio Fluminense, no que não concordou o ensino 

federal, fechou-se o Ginásio Fluminense e o prédio foi vendido ao Dr. 

Alberto de Faria por 72 contos. O do secretário, que custara ao estado 

300 contos, só muito mais tarde encontraria comprador, como também 

o da Assembleia. FRÓES, 1996 

 

Assim, o Palácio Rio Negro passa para o governo federal. Petrópolis, mais uma vez, 

renasce e agora passa a ser a sede dos veraneios presidenciais e, como local de 

                                                 
19 Uma questão de fundo nesse movimento de transferência da capital para Niterói vai ser o desastre que foi o 
governo de Alberto Torres, materializada com a questão da duplicação das câmaras em Campos. Essa duplicação 
ocorreu quando uma câmara se instala em dois de janeiro no Primeiro Distrito e a outra a sete de janeiro de 1898 
no segundo Distrito. A primeira era apoiada pelo Partido Republicano, comandada por José Tomás da Porciúncula, 
tendo por Presidente Abreu e Lima e a segunda, independente, sob a presidência do Barão de Miracema. A 
legislação estadual previa que, no caso de dualidade de Câmaras Municipais, competiria ao Presidente do Estado 
resolver provisoriamente o problema até a solução definitiva ser tomada pelo Poder Judiciário. Assim, a pressão 
era enorme sobre Alberto Torres para que apoiasse a câmara de Porciúncula, composta por integrantes do seu 
partido, tendo até um projeto aprovado pela Câmara Estadual e levado à sanção do Presidente do Estado, 
reconhecendo essa Câmara como a oficial. Mas Alberto Torres vetou e devolveu o projeto para nova apreciação, 
o que levou a um racha no Partido Republicano Fluminense, ficando uma parte com José Tomás da Porciúncula e 
outra com Alberto Torres.  Para tentar solucionar a questão, Alberto Torres propôs que os vereadores do mandado 
anterior continuassem nos cargos até a solução do impasse, o que aumentou ainda mais o problema, gerando 
pedidos de impeachment por parte de Porciúncula, com direito a agressões físicas e a diversas manobras políticas. 
Ao fim, a primeira câmara é confirmada como a oficial, mas o estrago já estava feito, o Partido Republicano 
Fluminense se divide e, dessa briga, Alberto Torres sai fortalecido e Porciúncula e o grupo petropolitano perdem 
espaço, o que abre margem para a volta da capital para Niterói. 
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destaque, está o palácio Rio Negro. 

 

1.3. Os Verões Presidenciais: Petrópolis e o Palácio Rio Negro, durante a 
Primeira Republica: 
 

Uma consideração importante a ser feita sobre essa nova fase do palácio é que, 

diferente das épocas imperiais e dos períodos anteriores à compra do Palácio Rio 

Negro, esses veraneios não eram apenas “férias” ou fugas de epidemias, mas sim um 

período onde se tinha uma mudança de local, mas onde tudo seguia a rotina normal 

de trabalho20. Isso se tornou possível pois, a partir da aquisição do Rio Negro, a 

República tinha onde despachar e, nos períodos em que o presidente ia a Petrópolis, 

toda a estrutura o acompanhava. 

Outra particularidade é a predominância que a cidade toma em alguns campos como, 

por exemplo, ser a sede de várias embaixadas, devido à presença na cidade do Barão 

do Rio Branco, que residia e despachava em Petrópolis, tendo, por exemplo, o Tratado 

de anexação do Acre o sugestivo nome de Tratado de Petrópolis. 

O palácio vai ser um elemento importante nas articulações da Primeira República, o 

que se demonstra pela quantidade de presidentes que procuram fugir do calor e das 

doenças que assolavam a Cidade Maravilhosa (Rio de Janeiro), principalmente 

durante o verão. Assim, Afonso Pena (l908 e l909), Nilo Peçanha (l9l0), Hermes da 

Fonseca (1913 e l914), Venceslau Brás (l9l7 e l9l8), Epitácio Pessoa (l920, l92l e l922), 

Arthur Bernardes (1924,1925 e 1926) e Washington Luís (l927 e l930) passaram o 

verão nas dependências do Palácio. O presidente que menos se hospedou no Rio 

Negro (Nilo Peçanha), o fez por ter ele próprio comprado uma fazenda no atual distrito 

de Itaipava, que conforme nos conta o professor Jeronymo Ferreira, tinha o singelo 

nome de “Fazendola de Itaipava” ( NETTO, 2000).  

Nesse período; destaca-se também o casamento do Presidente Hermes da Fonseca 

com Nair de Teffé. Personagem ímpar de nossa história, Nair de Teffé von Hoonholt 

era filha do Barão de Teffé, era prima-irmã da esposa do engenheiro Paulo de Frontin, 

o conde de Frontin, sendo, portanto, uma representante da nobreza brasileira. 

                                                 
20 Antes da compra do Palácio Rio Negro, os presidentes se instalavam ou em casas de amigos ou em hotéis e, 
como os mesmos não possuíam a estrutura necessária para levar a cabo as ações de governo, em caso de 
necessidade os presidentes precisavam descer para a capital para despachar. Como o Rio Negro já tinha a estrutura 
para recebe-los, por ter sido o palácio oficial do Estado do Rio de Janeiro, a partir da aquisição do mesmo os 
presidentes podiam despachar em Petrópolis. 
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Nascida em Petrópolis, Nair era uma pintora, cantora, atriz, pianista e foi a primeira 

caricaturista mulher do mundo. Dessa forma, esse casamento, além de ser um evento 

que reuniu grande parte da nobreza e da elite brasileira no Palácio Rio Negro, teve 

como diferencial ser o único casamento realizado por um presidente brasileiro durante 

o seu governo, sendo esse fato de grande repercussão nacional e até mesmo 

internacionalmente. Sobre ele, destaca-se a matéria da Tribuna de Petrópolis sobre o 

casamento: 

 

A cerimônia civil do casamento foi presidida pelo Sr. Ticiano Teixeira 

Tocantins, 1º juiz de paz, tendo como escrivão o Sr. Ten. Cel. José 

Caetano dos Santos, oficial do registro civil e realizou-se no salão de 

recepções do Palácio. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo Sr. 

Cardeal Dom Joaquim Arcoverde, Arcebispo do Rio de Janeiro, 

coadjuvado pelos Monsenhores Theodoro Rocha e Macedo da Costa 

e realizou-se no salão de despachos do Palácio, onde fora armada 

uma capela, ricamente ornamentada [...]. Foram padrinhos, no civil e 

religiosos a Sra. Álvaro de Teffé, o senador Pinheiro Machado, o 

deputado Fonseca Hermes, por parte do noivo e a Sra. Pinheiro 

Machado e os Senhores Álvaro e Oscar Teffé, por parte da noiva. Os 

noivos recepcionaram os convidados com serviços de Buffet, 

fornecidos pela Confeitaria Paschoal, enquanto nos jardins do Palácio 

faziam-se ouvir as bandas da 55ª de Caçadores e do Corpo de 

Marinheiros Nacionais [...]. 

( TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 1913) 

 

Hermes da Fonseca se apaixonou tanto pela cidade que, além de se casar com uma 

petropolitana, decidiu continuar morando na cidade após sair da presidência, sendo 

enterrado no cemitério municipal de Petrópolis. 

Outro presidente desse período que marcou a memória petropolitana é Epitácio 

Pessoa, que construiu vários prédios na cidade (como o lindo prédio dos correios e o 

do quartel do batalhão de caçadores do exército) e abriu uma estrada ligando 

Petrópolis a Teresópolis. Mas, o ato que fez com que Epitácio seja lembrado em 

Petrópolis, foi a revogação da lei que baniu a família imperial, o que permitiu o retorno 

dos restos mortais de D. Pedro II e de sua esposa que foram enterrados em 
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Petrópolis21. Após o seu mandato, ele também passou a viver em Petrópolis, no distrito 

de Nogueira. Por fim, o último presidente da Primeira República, Washington Luís, 

também deixou sua marca em Petrópolis ao construir a primeira estrada com 

pavimentação asfáltica do Brasil, a Rio–Petrópolis, atual Rodovia Washington Luís, 

que faz parte da BR -040 (Rio-Brasília). Esse fato fez com que as comunicações entre 

Petrópolis e a capital federal se acelerassem e garantissem para o seu criador o título 

de primeiro Cidadão Honorário de Petrópolis ( NETTO, 2000). 

Dentro desse contexto, a Primeira República chega ao fim e Vargas, chefe da 

Revolução de 1930, assume o poder, dando início à Era Vargas, sendo um momento 

especial tanto para Petrópolis quanto para o Palácio Rio Negro. Inicialmente, 

conforme fala o Professor Francisco de Vasconcellos, se tinha incerteza de se ter ou 

não a presença de Getúlio em Petrópolis.  

Dessa maneira o prefeito de Petrópolis, Yeddo Fiuza, envia ao Catete uma mensagem 

ao presidente, da Liga do Comércio de Petrópolis clamando pela presença de Getúlio 

em Petrópolis, mesmo que fosse por pequeno período. ( VASCONCELLOS, 1996). 

Getúlio se compromete a passar um período em Petrópolis após resolver o orçamento 

da união e a passar por Minas Gerais para uma estação de tratamento em águas 

termais22.  

1.4. O “novo imperador” – O palácio Rio Negro e Petrópolis durante a Era 
Vargas: 
 

Após esse suspense inicial, Vargas se encantou com Petrópolis e passou a ser um 

“habitue” da cidade, onde realizava grandes caminhadas ao ar livre nas ruas do centro, 

conversando com todos o que, juntamente com as demais ações em beneficio da 

cidade, o fizeram ser considerado um “novo imperador”.   

Durante o seu governo, Vargas realizou grandes ações na cidade, resgatando o seu 

passado monárquico. Dentre elas destaca-se a criação do Museu Imperial, que na 

época funcionava como um colégio e que, devido à atuação do professor Alcindo 

Sodré, vai se tornar museu em 1940.  Sodré, durante muitos anos, advogou pela 

criação de um museu sobre o período imperial no antigo palácio de verão de Pedro II. 

                                                 
21 Esse fato permite o ressurgimento de um sentimento monarquista que vai ficar latente durante muitos anos e que 
vai ganhar força com o centenário de fundação da cidade em 1957 (VASCONCELLOS, 2009).  
22 Getúlio gostava muito de ir às estações de águas termais em Minas, sendo esse fato refletido no próprio palácio 
que vai ter uma piscina privativa com a fonte de água em forma de Leão o que lembra as bicas da região mineira 
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Além disso, ele foi o responsável por dirigir o museu e organizar o seu acervo. Outro 

ponto importante para vincular a imagem de novo imperador, foi que Getúlio se tornou 

o orador oficial na cerimonia de sepultamento dos restos mortais do imperador Pedro 

II e de sua esposa no adro da catedral de Petrópolis. Sobre isso, é interessante a 

colocação da pesquisadora Alessandra Fraguas numa entrevista a Jornalista Maryane 

Garcia: 
O projeto não era dele, mas o empenho dele para a criação do Museu 

e para a criação das coleções do Museu foram muito grandes. Ele 

tinha uma aproximação muito grande com os políticos locais, com os 

intelectuais petropolitanos. Eu percebo claramente um movimento 

dele em aproximar a sua imagem com a imagem do próprio Imperador. 

É ele que inaugura o mausoléu dos imperadores na Catedral, em 

1939. 

Nesse dia ele faz até o chamado Pronunciamento para a história, que 

foi transmitido pelo rádio, falando sobre as qualidades do Imperador, 

mas que na verdade eram qualidades que deveriam ser continuadas 

pelos governadores republicanos, e principalmente qualidades dele 

mesmo. 

( GARCIA, 2019) 

 

O palácio também vai ser local de importantes eventos, como a criação do Ministério 

da Aeronáutica em 1941 e a criação da base aérea de Natal em 1942 ( NETTO, 2000). 

Todo esse movimento era necessário para construir a imagem de “pai dos pobres” que 

Getúlio queria criar e o Palácio Rio Negro e sua posição estratégica ajudavam, pois 

permitiam a todos se encontrar com o presidente durante as suas caminhadas, as 

quais algumas podem ser vistas em vídeos do Arquivo Nacional.  

Assim sendo, pode-se dizer que, nesse período, o Palácio Rio Negro seria um novo 

“palácio Imperial” do nosso “imperador republicano” Getúlio Vargas, sendo, 

juntamente com o Palácio do Catete, as sedes do poder nesse período. A grandeza 

dessa importância num período relativamente longo (1930-1945), e não tão afastado 

no tempo, provoca algumas reflexões, pois, atualmente, é uma memória relegada a 

segundo plano em favor de uma outra memória, como defende o professor Francisco 

José Vasconcellos: “Com a perspectiva temporal, com o aplainamento das paixões 

políticas, com os fracassos experimentados por alguns próceres republicanos, 
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Petrópolis começou a resgatar pouco a pouco a memória do velho Imperador que 

tanto amara a cidade que ajudou a criar” ( VASCONCELLOS, 2009). E ele continua 

com as seguintes palavras: 

Tantas elaborações convergentes serviram para criar em Petrópolis 

um certo culto à memória de D. Pedro II, velado, embora, no comum 

do povo, ostensivo entre os saudosistas que teimam em confundir o 

monarca com a forma de governo, de cujo modelo só ouviram falar, 

porque talvez se o tivessem experimentado, quem sabe não teriam 

firmado jurisprudência nas hostes republicanas? 

Diante dessas conjecturas não seria ousado dizer que Petrópolis 

segue com sua aparência monárquica, embora essencialmente 

republicana, na maneira de sentir, de pensar e de agir de seu povo. 

( VASCONCELLOS, 2009). 

É intenção do presente trabalho que se possa repensar e resgatar essa memória 

jogada em segundo plano em favor de uma memória imperial que, muitas vezes, é 

mais criada do que real. 

Getúlio foi muito provavelmente o presidente que mais marcou a história de Petrópolis, 

sendo lembrado de maneira carinhosa por uma grande parte da população, pois ele 

utilizava o Palácio, não apenas como moradia, mas como um elo com o povo 

petropolitano, realizando festas como a do batizado de seu neto e permanecendo no 

Rio Negro, muitas vezes mais tempo do que o período de veraneio.  

Com essa constante presença, o palácio começa a receber atenção da mídia e das 

grandes figuras políticas que tinham na cidade, um local para fazer a “corte” como nos 

tempos do império, tornando-se assim o Rio Negro, juntamente com Getúlio, uma 

nova versão da Corte de D. Pedro II, com Getúlio no lugar de Pedro II e o Rio Negro 

no lugar do Palácio Imperial. Todo esse jogo de poder ganhou a simpatia da população 

petropolitana e, como prova dessa colocação, destaca-se a comoção causada pela 

notícia do acidente que Getúlio sofreu em 1933, quando o carro onde ele se 

encontrava foi alvo de um deslizamento de terra e atingido por um bloco de granito, 

que matou um subordinado e feriu gravemente tanto Getúlio, quanto sua esposa 

Darci.  
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Ao saberem do acidente, nos conta o professor Jeronymo Ferreira que “o povo 

petropolitano acompanhou com emoção e angústia a recuperação do simpático casal” 

( NETTO, 2000). Cabe destacar que essa pedra atualmente se encontra no Museu 

Imperial como um item do acervo sobre a vida de Getúlio Vargas, juntamente com 

várias fotografias do presidente acompanhando as obras do museu e em outros 

eventos na cidade e no livro de visitantes com a assinatura de Vargas na primeira 

posição. 

Nesse período surge em Petrópolis um marco da cidade, o Cassino Palácio 

Quitandinha, que foi construído em 1941 por Joaquim Rolla, no bairro do Quitandinha, 

sendo o maior cassino da América Latina. O Quitandinha, como ficou conhecido, era 

uma das grandes atrações da cidade e competia com os seus congêneres 

Copacabana Palace e Cassino da Urca, tendo ele recebido personalidades como ex-

rei Carlos II da Romênia, Lana Turner entre outras. 

 Durante o período do Estado Novo o Quitandinha era um importante polo cultural, 

usando os seus shows com personalidades como Carmem Miranda, o ator Grande 

Otelo e o pianista Dick Farney, o cantor e ator americano Bing Crosby e dançarina 

Josephine Bake como meio de propaganda23. Assim, os cassinos vão se tornar uma 

nova opção de turismo no Brasil, que, naquele momento, só tinha como opção o 

turismo de saúde em estâncias de águas termais, como as que existem em Minas e 

São Paulo. Além disso, como nos afirma Ricardo Westin: 

Os cassinos não se resumiam à jogatina. Eram grandes complexos de 

entretenimento. Os apostadores podiam jantar no restaurante, tomar 

drinques no piano-bar, dançar ao som da orquestra no salão de baile 

e assistir a musicais no teatro. Segundo a revista O Cruzeiro, o 

restaurante do hotel cassino Quitandinha, em Petrópolis, era 

comandado “pelo maior cozinheiro do mundo moderno, vindo do 

Savoy [hotel de Londres]”, e servia “120 qualidades de frios, peixes de 

todas as partes do mundo, aves raras e saborosas, vinhos velhos e 

quase extintos”  

( WESTIN, 2016). 

                                                 
23 Como nos diz Ricardo Westin, os cassinos não podiam fazer propagandas de seus jogos 

então passaram a realizar shows e dessa maneira “driblar” a proibição.  (WESTIN, 2016) 
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Dessa maneira, durante todo o Estado Novo, a indústria do jogo era um fator 

importante para a economia local, gerando muitos empregos e dinamizando a região 

que experimenta um crescimento populacional, devido ao grande número de pessoas 

que foram trabalhar nesse grande cassino. 

1.5. O ocaso do Rio Negro – O palácio Rio Negro e Petrópolis, pós Vargas: 
 

Com a queda do Estado Novo e a consequente saída de Vargas do poder, o palácio 

Rio Negro continuou sendo um palco importante na política nacional, tendo 

hospedado o presidente Eurico Gaspar Dutra (1946 a 1951), que proibiu o jogo de 

azar no Brasil, o que acabou levando ao fechamento ou reordenamento de todos os 

cassinos no Brasil. Dessa forma, o Palácio Quitandinha deixou de ser um cassino e 

passou a ser apenas um hotel, o que não deu certo, devido seu alto custo de 

manutenção e a falta de atratividade da cidade de Petrópolis, levando o mesmo a 

fechar as portas em 1962 e se transformar em um condomínio24.  

Após o governo de Dutra, novamente Getúlio Vargas (1951 a 1954) foi hóspede do 

Rio Negro, voltando a fazer as suas tradicionais temporadas de veraneio na cidade. 

Porém, devido às questões e pressões que marcam o seu segundo governo, Vargas 

comete suicídio o que causou uma grande comoção na cidade, como relata o 

professor Jeronymo:  

A notícia de seu trágico desaparecimento provocou grande comoção 

na cidade. Houve paralisação da indústria e do comércio, foram 

organizadas passeatas e alguns grupos mais exaltados arrancaram as 

faixas dos partidos rivais e as queimaram. 

 ( NETTO, 2000). 

 Além disso, foi decretado luto oficial de trinta dias e uma grande quantidade de 

petropolitanos fizeram carreatas para prestigiar o velório do querido “imperador 

republicano”.  

                                                 
24 Hoje o Quitandinha é um misto de condomínio de luxo e hotel, tendo as dependências comuns e alguns quartos 
administrados pelo Sesc e os demais apartamentos nas mãos de seus proprietários, sendo um dos hotéis mais 
importantes e caros da região. Cabe destacar também a possibilidade de se conhecer as áreas comuns através de 
passeios guiados. 
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E, por fim, Juscelino Kubitschek (l956, l957 e l958), um dos presidentes que mais se 

identificaram com a cidade, sendo as suas filhas grandes frequentadoras das “noites 

petropolitanas”, tanto que, no palácio Rio Negro, há um quarto com o nome de “Quarto 

das Meninas”, pois esse era o quarto usado pelas filhas de Juscelino quando elas 

estavam na cidade, muitas vezes em períodos que o próprio JK não estava no Rio 

Negro. Outra curiosidade é que, para controlar o horário que as filhas chegavam, 

Juscelino usava um quarto próximo ao quarto das meninas e que recebeu o nome de 

“Quarto de Juscelino”.  

Um fato importante é que, durante o governo dele, foi criada em Petrópolis a Praça 

Dom Pedro (a principal praça da cidade), e o seu Obelisco (um marco em homenagem 

aos colonos que construíram a cidade), sendo os mesmos inaugurados por JK durante 

as comemorações de cem anos de elevação de Petrópolis à condição de cidade. Um 

ponto importante sobre isso são as reflexões do professor Lucas Ventura e da 

professora Natália Paz sobre esse período  

A mesma figura tão imponente para a república [Vargas] será a 
fabricante da imagem de cidade imperial que virá posteriormente para 
Petrópolis. Os anos que seguem após o governo varguista 
apresentará o decrescimento do Palácio Rio Negro no significado 
empregado pela população petropolitana em detrimento ao 
crescimento como objeto simbólico do então Museu Imperial. 

( SILVA, et al., 2019 – Acrescimo nosso.) 

Assim, após o suicídio de Vargas e principalmente com a passagem da capital para 

Brasília, consolida-se em Petrópolis o reforço da ideia de um passado imperial, que 

deu sentido e definição à cidade que agora tem de se redefinir pois, com a fundação 

e a transferência da capital para Brasília, o habito de ir veranear em Petrópolis tornar-

se raro. O último presidente a passar uma temporada no Rio Negro, foi o Marechal 

Costa e Silva (1968). De acordo com os professores Lucas Ventura e Natália da Paz, 

há um porquê do esquecimento do palácio Rio Negro: 

O palácio, pelo tempo em que ficou fechado ao público e pela 

documentação em construção, perdeu espaço na estrutura de 

pesquisa da cidade de Petrópolis e se confronta com a ideia 

implementada no imaginário e na memória da população de uma 

cidade imperial, desde o período do governo de Getúlio Vargas, o 
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mesmo que configura o personagem de mais peso para a história do 

Museu Palácio Rio Negro. Percebe-se, em paralelo, que a República, 

representada por este patrimônio museológico, acaba ficando a 

reboque desse cenário do Império construído na cidade tanto pelos 

governos quanto os pesquisadores, fechados nessa redoma de 

Petrópolis como sinônimo do período monárquico. Embora a 

elaboração dessa visão atribuída à cidade só foi consolidada pela 

população reafirmando em suas ações cotidianas tal aspecto. Através 

dos relatos orais, o que é possível identificar é a memória presente na 

população corresponde ao período de 1970 e 1980, onde estava a 

instalação da sede da 1ª Brigada de Infantaria Motoriza, levando a 

ligação direta a Ditadura Militar. Todo o conflito e sofrimento pela 

repressão do período citado se manifesta na repulsa em entrar, 

atualmente, no Museu Palácio Rio Negro. 

( SILVA, et al., 2019) 

Assim, três fatores colaboraram para que o palácio Rio Negro entrasse numa fase de 

ostracismo depois de ser o coração pulsante da cidade: o longo tempo que ele fica 

fechado sem uso, devido à distância de Brasília, a transformação do mesmo em uma 

instalação militar durante o pior momento da ditadura, o que gerava um sentimento de 

repulsa e medo, afastando ainda mais as pessoas desse patrimônio e a necessidade 

de se criar uma nova identidade para a cidade e a escolha de se valorizar o período 

monárquico como forma de criar um passado glorioso para a sempre fiel cidade de 

Pedro, o que envolvia ocultar o que não se encaixava no discurso.  

Após ser quartel, o palácio se tornou sede da prefeitura de Petrópolis, onde Fernando 

Henrique Cardoso se hospedou em 1997. Em 2005, o palácio, após uma grande luta 

judicial, volta para a União e hospeda seu último presidente, Luís Inácio Lula da Silva 

em 2008.  

Atualmente o palácio está vinculado ao Museu do Catete como uma unidade 

avançada, sendo parte dos museus da história da República brasileira sob a 

administração do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), e um pedaço da história 

republicana em Petrópolis. 
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2.O projeto, a escola e os alunos – conhecendo os elementos da proposta de 
estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo parte desse norte trazido pela Professora Marieta Moraes e pelo 

Professor Renato Franco: o de buscar um ensino diversificado, que ultrapasse a mera 

repetição de conteúdos e que coloque o aluno numa posição de criador de um 

conteúdo diverso, mas não inferior, de conhecimento histórico que podemos chamar 

de História escolar e que, ao mesmo tempo que tem todo um rigor metodológico, não 

se pode esquecer de sua finalidade didática e do seu proposito que é ser ensinado. 

Dessa forma, a presente proposta segue repensando o ensino usando como elemento 

principal a abordagem de educação patrimonial, na qual o museu deixa de ser apenas 

um local de visitação, e passa a ser o indutor de perguntas e questões gerando 

conhecimento.  

O elemento patrimonial é uma questão que nos atrai desde a graduação, quando 

falamos sobre o Paço imperial na transição da monarquia para a república. Na 

especialização no Programa de Residência Docente (PRD)25 tivemos contato com as 

ideias da professora Ana Beatriz Frazão que tinha feito um grande trabalho usando 

educação patrimonial com os alunos do Pedro II da unidade Centro.  

No mestrado, as aulas de educação patrimonial com a Professora Regina Bustamante 

confirmaram ainda mais o nosso desejo de trabalhar com educação patrimonial. E, 

dessa maneira, surgiu a nossa primeira ideia que era fazer um trabalho de construção 

                                                 
25 O Programa de Residência Docente (PRD) é projeto de especialização em docência criado pelo Colégio Pedro 
II em 2012 com apoio da CAPES, no qual professores, preferencialmente da escola pública e recém graduados, 
fazem uma residência pedagógica ao estilo de uma residência médica, onde os “novos” professores têm a 
oportunidade de apreender com professores mais experientes.   Tive a oportunidade de participar do PRD nos anos 
de 2015-2016. 

O ensino escolar ganha na medida em que pode se 
utilizar da diversidade de interpretações como forma 
de expor a multiplicidade de enfoques, própria do 
conhecimento. Nesse sentido, compreender as lógicas 
de elaboração da escrita da História pode contribuir 
para a autonomia da História ensinada, tendo como 
base a sua diversidade. A compreensão das questões 
e dos métodos utilizados pelos historiadores, sem 
pretender fazer com que professores e alunos 
reproduzam praticas tal qual historiadores 
profissionais, ajuda na dinâmica da aprendizagem e 
aproximam conhecimentos que são, na verdade, 
complementares. 

( FERREIRA, et al., 2013) 
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de um museu escolar no Liceu Cordolino Ambrósio em Petrópolis, com destaque para 

o maravilhoso mural de Djanira que ornava26 o auditório principal. Porém, devido a 

questões surgidas no processo eleitoral de 2018, tivemos que sair dessa escola e, 

com isso. foi necessário buscar um novo projeto. 

O Palácio Rio Negro, objeto desta pesquisa, apesar do grande vulto tem uma 

bibliografia muito pobre e é praticamente “esquecido” quando se fala sobre Petrópolis. 

Mas como “colocar” o palácio nas aulas de História com os alunos dos 9º anos?  De 

pronto, era necessário criar uma base com os alunos e, dessa forma, um dos tempos 

semanais27da disciplina História foi transformado numa “nova disciplina” chamada de 

Educação Patrimonial. 

Nessa fase do projeto, o objetivo era vincular o palácio Rio Negro na parte do currículo 

que fala da Primeira Republica e na Era Vargas que, apesar de ser matéria do terceiro 

bimestre, seria antecipada para o segundo a fim de que, nos dois primeiros bimestres, 

fosse desenvolvido o projeto e a parte escrita ficaria para os dois últimos.  

Inicialmente o projeto consistia de duas fases: uma sensibilização teórica, na qual os 

alunos teriam contato com os conceitos de Patrimônio, Cultura, Representação e 

Educação Patrimonial e aprenderiam métodos clássico de análise de patrimônio 

seguindo as ideias do guia da educação Patrimonial das professoras Maria de Lourdes 

P. Horta, Evelina Grunberg e Adriane Monteiro (HORTA, et al., 1999), porém 

adaptadas com as questões e cuidados levantados pelo professor João Lorandi 

Demarchi ( DEMARCHI, 2016) e uma visitação ao museu, com o intuito de levantar 

questões e fazer referências com os conteúdos “formais” do currículo do 9º ano, 

buscando criar o que o professor Durval Muniz nomeia de: “um tempo saturado de 

vivências, experiências , sentimentos e emoções. Um tempo não apenas cronológico, 

mas qualitativo, saturado de outros tempos[...] novamente vivenciados, 

experimentados como ‘agoras’ ( ALBUQUERQUE, 2016).  

Essa ideia inicial estava quase concluída na época da nossa qualificação, mas surgiu 

a possibilidade de se conseguir uma atuação maior dos alunos e, durante a 

qualificação, devido uma sugestão do Professor Marcelo Magalhães, o projeto foi 

restruturado, sendo agora dividido em três fases, usando como modelo o projeto de 

construção de Caixas de História, para a parte final, que passou a ser uma construção 

de elementos pedagógico (a Caixa de Histórias) sobre o palácio Rio Negro.  

                                                 
26 O mural saiu para ser restaurado em 2017 e até a data atual, janeiro/2020, ainda não retornou para o Liceu. 
27 Na grade de horário da prefeitura de Petrópolis, a disciplina História tem três tempos semanais. 
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2.1. O projeto: criando a caixa do palácio e trazendo à luz as histórias ocultas 
de Petrópolis. 
 

A versão final do projeto consiste de três fases: sensibilização, visitação e construção 

da caixa do Palácio. 

A fase de sensibilização se constituiu na discussão acerca dos conceitos e temas 

norteadores da pesquisa, ou seja, entender o que é patrimônio, (seja ele material ou 

imaterial), entender o que é educação patrimonial, refletir sobre o que é cultura e como 

somos agentes construtores de História e como existe uma disputa entre a História e 

as histórias, como nos orienta o Professor João Lorandi, quando diz: 

 

Esse momento é importante para inventariar as outras visões sobre o 

patrimônio por meio de entrevistas; saber quais outros sentidos e 

significados lhe são atribuídos, questionando-os e desvelando-os; 

compreendera alteridade; descobrir o que se sabe cientificamente 

sobre ele, se já foi objeto de estudo acadêmico e o que se debateu 

sobre ele. 

( DEMARCHI, 2018) 

 

Assim, apesar de ser usado o Guia de Educação Patrimonial como um elemento 

norteador do projeto, devido o mesmo ser um modelo prático e que permite começar 

a pensar um projeto, buscou-se contextualizar e dar uma abordagem que seja 

compromissada com a busca da alteridade e que traga as diferentes histórias 

entranhadas no palácio. Dessa maneira, há a ultrapassagem de uma educação que o 

Professor Paulo Freire denominou de bancária, onde apenas o professor   depositaria 

o seu conhecimento ( FREIRE, 2014) para uma educação que possa ser libertadora 

e que seja um movimento duplo, onde tanto alunos quanto o professor possam 

apreender e ensinar. Nesse primeiro momento, o trabalho foi realizado com rodas de 

conversas, textos e debates acerca do objeto e foram levantadas questões para a 

segunda fase – A visitação. 

Na visitação houve alguns contratempos, pois, devido a acontecimentos no Museu 

nacional28, e ao deplorável estado de conservação do palácio, o mesmo se encontrava 

                                                 
28 No dia 03 de setembro de 2018, um incêndio que começou num curto circuito de um ar-condicionado destruiu 
grande parte do Museu Histórico Nacional na Quinta da Boa Vista, o que levantou questões sobre a segurança de 
nossos museus, que infelizmente hoje, janeiro /2020, parecem ter voltado à obscuridade, só aguardando um novo 
desastre. 
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fechado para visitação e passaria por profundas reformas. Diante da inviabilidade 

naquele momento de realizar uma visita presencial, foi preparada uma “visita virtual”, 

com uso de fotos e vídeos sobre o museu, além de elaboração de questões que foram 

enviadas ao setor pedagógico do mesmo. Mas, devido aos contingenciamentos que 

afetaram a área da cultura nos meados de 2019, em agosto o palácio foi reaberto 

apenas parcialmente, o que permitiu a visitação “in loco” do palácio.  

Essa visita gerou um misto de alegria e preocupação pois, ao mesmo tempo que 

permitia apresentar o palácio de maneira “física”, pode-se constatar que o mesmo se 

encontrava com problemas maiores do que antes do fechamento, o que poderia 

comprometer sua preservação.  

Após a qualificação e a possibilidade da visita física, há a terceira fase, que foi a 

criação da Caixa de Histórias do museu. Nessa fase, foram usadas como inspiração 

a construção das Caixas de História sugeridas pelo professor Marcelo Magalhães. 

Porém, o modelo desta pesquisa difere da caixa projetada pelo professor Marcelo e 

seu grupo de trabalho. A caixa foi criada pelos alunos, a partir de eixos e materiais 

selecionados. Assim sendo foram criados três eixos:  

 

A) O Palácio Na Primeira República: entendido a partir do momento em que o 

palácio passa a ser propriedade do governo federal em 1903 até a ascensão 

de Vargas em 1930; 

B) O Palácio Na Era Vargas: englobando tanto os quinze anos do governo de 

Vargas entre 1930 e 1945, como o segundo período, de 1951 a 1954; 

C) O Palácio Pós Vargas: está última indo de 1955 até a transferência da capital 

federal para Brasília em 1960. 

 

Uma dúvida que pode ser levantada é: por que da escolha desses cortes temporais? 

E a resposta é que essa foi a melhor arrumação para que se pudesse ter a 

possibilidade de realizar o projeto sem perder de vista a necessidade de cumprir o 

currículo e ministrar os conteúdos mínimos exigidos.  

Desta forma, todo o primeiro bloco foi encaixado no primeiro bimestre, sendo a matéria 

que ligava o projeto ao currículo a parte de Primeira República. O segundo bloco se 

encaixa no conteúdo de Era Vargas, que normalmente é do terceiro bimestre, mas 

usando a liberdade de cátedra, foi antecipado para o segundo bimestre. Por fim, o 

terceiro bloco se relaciona com os conteúdos de República democrática (1945-1964) 
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que foi ministrado no terceiro bimestre. Essa organização permitiu que, no quarto 

bimestre, os alunos terminassem a caixa e que pudessem refletir sobre os pontos 

alcançados e os que precisavam de melhorias. 

Dessa maneira, foram selecionados entre três e seis itens para cada período, abrindo 

a possibilidade de os alunos sugerirem outros e, do resultado dessa operação (itens 

pré-selecionados e sugestões dos alunos), foi escolhido um evento/ documento de 

cada período para compor o acervo inicial da caixa.  

Para o período da Primeira Republica foi escolhida a cobertura do casamento de 

Hermes da Fonseca e Nair de Tefé que é, até hoje, o único casamento de um 

presidente em exercício feita pelo jornal o Malho (ANEXO 1).29 Para o período da Era 

Vargas, foi escolhido um vídeo da Agência Nacional, mostrando um passeio de Getúlio 

Vargas (ANEXO 2).30. Por fim, para o terceiro período foi escolhido o quarto das 

meninas (ANEXO 3)31e como era a relação oficial do palácio como centro de governo 

e casa dos governantes, mas ainda assim uma casa, e como nos diz Magali Cabral: 

 

Os museus casas históricas brasileiros, em sua maioria, não são 

palácios deslumbrantes ou mesmo mansões como a de Rui Barbosa. 

São casas, às vezes até muito modestas, onde residiram artistas, 

escritores, políticos, etc, que prestaram serviços ao país com o seu 

trabalho e que, acima de tudo, se constituem em referências para a 

população local. 

( CABRAL, sd.) 

 

Nesse caso, apesar de ser um palácio, o Rio Negro também é uma casa e nas áreas 

mais privativas e pessoais, como o quarto das meninas ele, é singelo e simples, 

abrindo espaço para comparações com a própria realidade dos alunos. 

Após as escolhas dos eventos/documentos, começou a segunda fase da construção 

da caixa e, aqui, são importantes algumas considerações e diferenciação com o 

projeto original de Caixas de Histórias coordenada pela professora Helenice Rocha, 

com participação do professor Marcelo Magalhães e do Grupo de Pesquisa Oficinas 

de História. O projeto de Caixas de História é descrito como: 
Um conjunto de atividades que trabalham a memória e a história da 

                                                 
29 As fotos foram do Jornal o malho de 13 de dezembro de 1913. 
30 O vídeo foi obtido do CPDOC/FGV. 
31 Quarto das meninas, foto do professor. 



47 

 

localidade para o Ensino Fundamental. As atividades da Caixa são 

resultado de pesquisa relativa à história local e de um trabalho de 

seleção, organização e tratamento didático que propicia a mediação 

entre professores, alunos e documentos. 

( PROJETO CAIXA DE HISTÓRIA: CONHECER E CRIAR, 2011) 

 

Assim o projeto de Caixa de História da professora Helenice e do professor Marcelo 

parte de um material já previamente selecionado e formatado, para ser usado junto 

com os alunos, enquanto que a presente proposta também parte de uma seleção 

prévia, mas todo o trabalho de proposição de questões e de geração de manuais e de 

atividades com os objetos selecionados foi feito pelos alunos. Por isso foi necessário 

reduzir a quantidade de documentos/eventos para apenas um por período. Dessa 

forma, foi possível criar uma estratégia a partir da produção de três turmas e que pode 

ser aplicada nos anos subsequentes com a possibilidade de se aumentar a caixa. 

Como resultado final do processo há a Caixa de Histórias sobre o Palácio Rio Negro 

que contém três eventos/documentos (um de cada período) com uma série de 

atividades (que podem ser questionários, cruzadinhas ou pontos para debates) 

construídas pelos alunos, com o objetivo de gerar perguntas e inquietações, 

permitindo a novos alunos fazerem a mesma “viagem” e, quem sabe, trazer novos 

pontos de vista. 

2.2. A escola: Conhecendo a escola Santa Maria Goretti. 
 

2.2.1 Histórico da Escola e sua localização. 
 

A Escola Santa Maria Goretti está situada no Quarteirão Darmstadt, mais conhecido 

como Bairro Capela32 (Figura 4): 

                                                 
32 Apesar de se localizar no Bairro Capela, uma grande maioria da população local indica a localização da escola 
no Bairro Bigen, que é vizinho. 
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Figura 4: Mapa da localização da escola  e do bairro Capela.Fonte: PPP Stª Maria Goretti 

 

Em 1900, os franciscanos adquiriram por um conto de réis o morro onde existia uma 

Capelinha, e lhe deram o nome de “Morro de São Francisco”. 

Em 8 de outubro de 1901, a capela aumentada foi inaugurada, e Darmstadt tornou-se 

o primeiro bairro da cidade com uma capela própria. As pessoas vinham de longe 

visitar a tal Capela, por isso o nome CAPELA. 

Durante vários anos, os moradores sentiram necessidade de uma boa escola no lugar 

e, por iniciativa do Frei Matias Heidemann, um terreno foi cedido pela província para 

que ela fosse construída. Assim, a Escola Santa Maria Goretti foi fundada em 1º de 

setembro de 1951, a partir de uma coleta de fundos feita com os moradores do bairro. 

É uma escola tradicional em Petrópolis, que funciona no sistema de escolas da Mitra33. 

Devido a sua localização, que é perto da rodoviária nova34 de Petrópolis e numa região 

com muito comércio, a escola tem alunos oriundos de diversas partes do Município 

                                                 
33 Escola da Mitra: são uma particularidade do sistema educacional de Petrópolis que consiste de escolas onde o 
prédio pertence à Igreja Católica e toda a estrutura administrativa e pedagógica, além do currículo, é da prefeitura, 
com algumas diferenças, como uniformes e a escolha da direção que, apesar de ser formada por funcionários da 
prefeitura, tem que ser aprovadas pela Mitra.  
34 Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, também conhecida como rodoviária nova, é um terminal 
híbrido, tendo uma parte para ônibus municipais e outra voltada para ônibus intermunicipais e interestaduais. 
Construída em 2005, para desafogar o centro de Petrópolis e concentrar o fluxo de ônibus de fora da cidade.  
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(Figura 5).  Além disso, é uma das escolas que mais recebem alunos de inclusão da 

rede, sendo uma referência nesse sentido. 

 

 

Figura 5: Localização da escola e da rodoviária nova de Petrópolis. Fonte: Google. 

 

2.2.2 Direção, corpo funcional e público atendido. 
 

Atualmente (2020), a escola é dirigida pela professora Claudia Guedon, com a 

colaboração da diretora adjunta Natalia Monteiro e das orientadoras educacionais 

Cadija Shumurani e Sonia Probst.  

Atende a cerca de quatrocentos e cinquenta alunos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. A maioria dos alunos utiliza o ônibus como condução, embora existam 

aqueles que seus pais possuem condução própria e, ainda os que moram mais 

próximo e que não utilizam nenhum tipo de condução. 

A escola atende a um público com situação sócio-econômica-cultural bem 

diversificada: alunos de classe média (os pais podem pagar uma condução escolar 

particular – do tipo Kombi ou Topic – e/ou possuem condução própria e frequentam 

cursos extraclasses), como também alunos de classe social muito baixa, que muitas 

vezes não têm acesso a quase nada. Não é raro os funcionários e professores da 

escola se mobilizarem para fornecer-lhes alimentos, ou materiais entre outras coisas. 
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A equipe de trabalho é composta por quarenta e três professores35, dois inspetores, 

três merendeiras, três serventes, duas secretárias, uma diretora geral, uma diretora 

adjunta e duas orientadoras educacionais. 

A equipe gestora atual se constituiu através de nomeação. No entanto, a diretora geral 

passou por duas eleições, tendo sido eleita nas duas vezes. A equipe gestora é 

composta por professoras que foram convidadas pela diretora a assumir a função.  

 

2.2.3: As Instalações da escola: 
 

 

 

Figura 6: Fachada da escola Santa Maria Goretti. Fonte: PPP Stª Maria Goretti 

 

A Escola Santa Maria Goretti (Figura 6) funciona em dois turnos. No turno matutino 

funcionam as turmas de 6º ao 9º ano. No turno vespertino funcionam uma turma de 

Educação Infantil e as turmas de 1º ao 5º ano.  

A Sala de Recursos funciona durante o dia, nos dois turnos, para realizar o 

atendimento educacional especializado.  

 

                                                 
35 Uma nota importante sobre os professores da escola é a grande quantidade de professores não residentes em 
Petrópolis, assim como o autor, e que em parte é justificada pela proximidade da escola da BR040 e da rodoviária.   
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A Escola Santa Maria Goretti possui: 

 

• treze salas de aula 

• uma sala multimídia 

• uma sala de direção  

• uma sala de professores 

• uma sala de leitura 

• uma secretaria 

• uma cozinha 

• oito banheiros 

• uma Sala de Recursos 

• um parquinho para a Educação Infantil 

• uma quadra de esportes 

• uma sala de informática 

 

No geral, o estado de conservação da escola pode ser considerado bom, devido em 

grande parte ao esforço da direção em buscar parcerias com a comunidade e 

empresas próximas para ajudar a custear as manutenções necessárias, sendo um 

exemplo disso a reforma da quadra esportiva realizada esse ano e financiada com 

recursos de uma empresa parceira da escola. Em contrapartida, a “sala multimídia”, 

apesar de existir no nome, não tem condições de receber alunos e consiste de uma 

TV ligada a um notebook que é levada para as salas de aulas regulares, o que dificulta 

muitas vezes o trabalho com novas tecnologias e vídeo.  

 

2.3. Os alunos: Conhecendo os “coautores” desse trabalho. 
 

Como informado anteriormente, a escola atende uma gama variada de alunos, 

contando desde crianças oriundas de uma classe média, muitos dos quais oriundos 

de escolas particulares da região, seja devido ao custo das mensalidades, seja pelo 

reconhecimento da qualidade do ensino da escola, até crianças que muitas vezes têm 

na escola as suas únicas refeições do dia. Isto cria questões e desafios que devem 

ser trabalhados com cuidado e muita ponderação, para evitar a criação de 

discriminações sociais. Mas essas questões também abrem a oportunidade de se 
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trabalhar questões de fortalecimento das relações sociais e de fortalecimento da 

solidariedade entre os discentes. 

Nesse trabalho, houve a oportunidade de atuar com três turmas de nono ano (901,902 

e 903).  

A faixa etária dos alunos varia entre 13 e 15 anos. Nessas três turmas, há dois alunos 

com necessidades especiais, sendo um deles com cisto cerebral e o outro com baixa 

visão, o que fez com que fossem necessárias outras maneiras de trabalho que 

integrassem esses alunos. 

As turmas tinham um quantitativo de alunos que se pode considerar adequado, com 

um total de alunos girando entre 26 e 34 por turma. São turmas compostas 

majoritariamente de meninas, proporção que variou entre 60% a 72% do total de 

alunos por turma do nono ano. Ao fim do ano letivo houve aproximadamente 5% de 

reprovação (cinco alunos) sendo destas, três alunos reprovados devido a abandono e 

as duas restantes por motivos diversos. 

A média de notas na matéria de História foi de 8,65, enquanto a média de notas geral 

do nono ano por turma ficou em 7,89. Todos esses dados foram obtidos através do 

sistema e-cidade da prefeitura de Petrópolis e gentilmente cedidos pela secretaria.  

Sobre o nível sócio econômico não existe nenhuma informação no sistema, mas foi 

observada, durante a execução do projeto, a existência das mesmas disparidades 

encontradas no restante da escola, com alunos de todas as classes sociais, sendo 

que os oriundos da classe média têm uma ligeira maioria.  

Em relação à participação e ao interesse dos alunos no projeto, a turma 901, foi a que 

menos rendeu, excetuando um grupo que, separado do resto da turma, foi o melhor 

de toda a escola. Esse contraste fez com que fossem selecionadas outras ações que 

pudessem melhorar a turma como um todo. Com relação as outras duas turmas foram 

atingidos os objetivos, e resultou num engajamento tal que os alunos organizaram um 

passeio para levar familiares ao palácio, com direito a registros em redes sociais 

gerando debates e fazendo emergir memórias subterrâneas ( POLLAK, 1989), como 

o caso de um avô de um aluno que foi garçom no Palácio Rio Negro e, ao voltar ao 

lugar, se emocionou ao contar como foi o dia que conheceu Getúlio Vargas num 

retorno de uma caminhada que o presidente costumava fazer.   

Essa predisposição a buscar resposta e a buscar outras “histórias”, era um dos 

objetivos desse trabalho e, nessa jornada, todos saíram “alimentados de histórias”, 

assim como ensina o professor Durval, sendo uma grande “travessia entre os tempos 
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que o[s] constituem e os tempos que constituem” ( ALBUQUERQUE, 2016).  

Assim, os alunos conseguiram ter uma aprendizagem de História que foi além do mero 

conhecer dos fatos e puderam “atravessar o tempo e tomar contato com outro tempo 

e realidade que influenciam, de maneira muitas vezes pessoal, a sua cidade e sua 

vida. 
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3. Do plano a prática: considerações e reflexões acerca do projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que somos? O que nos define num mundo onde tudo está a um click de distância e 

no qual o imediatismo, a falta de perspectivas de um futuro e o desenraizamento social 

abundam? Faz-se necessária a ação de lembrar o que nos une, o que nos torna nós 

mesmos. Essa busca por lembrar é o que vai guiar o presente trabalho, que vai buscar 

trazer à luz uma história colocada em segundo plano, que é a Petrópolis Republicana.  

Como já dito, o projeto teve três fases: sensibilização, visitação e construção da caixa 

do Palácio, as quais serão agora analisadas. 

3.1. Sensibilização – Preparando o “terreno” para a construção do 
conhecimento. 
 

Sensibilizar, segundo o dicionário, pode ser definido como tornar uma pessoa sensível 

a algo. Mas, biologicamente falando, sensibilização é a capacidade de fazer um 

organismo reagir a algo quando ele for novamente exposto.  Foi seguida a definição 

biológica neste trabalho, visto que a intenção é que os alunos entendam, comentem, 

identifiquem enfim, reajam nas próximas etapas do projeto.  

Dessa forma, foi feito um levantamento inicial dos alunos a fim de descobrir o que eles 

conheciam sobre patrimônio, sobre o palácio e sobre Petrópolis. De maneira geral, os 

resultados confirmaram a nossa impressão inicial do projeto, na qual setenta e seis 

por cento dos alunos acreditavam que apenas elementos materiais (casarios, 

palácios, igrejas, quadros, etc) eram patrimônio. Apenas seis por cento (cinco alunos 

num total de noventa e um) conheciam o Palácio Rio Negro e, dentre eles apenas três 

já o tinham visitado internamente.  

Sobre a questão de Petrópolis, a totalidade não tinha ideia de que a cidade tinha tido 

um papel importante durante a República. Esse fato foi uma surpresa, em virtude de 

A destruição do passado – ou melhor, dos 
mecanismos sociais que vinculam nossa 
experiência pessoal à das gerações passadas – 
é um dos fenômenos mais característicos e 
lúgubres do final do século XX. Quase todos os 
jovens de hoje crescem numa espécie de 
presente contínuo, sem qualquer relação 
orgânica com o passado público da época em 
que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é 
lembrar o que os outros esquecem, tornam-se 
mais importantes que nunca. 

( HOBSBAWN, 1995) 
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existir uma matéria chamada História e Geografia petropolitana que é obrigatória, e 

tem como elemento curricular do oitavo e nono ano o período republicano da cidade. 

Entretanto, o fato de ser uma disciplina aberta a pessoas sem a devida formação36 e 

com apenas um tempo semanal pode ser uma explicação para essa situação. 

De posse destes dados, inicia-se a sensibilização dos alunos (Figura 7) através da 

explicação dos conceitos, necessários: patrimônio, educação patrimonial, memória, 

da apresentação de um modelo de como fazer uma pesquisa patrimonial, que usou 

como base as ideias do Guia de Educação Patrimonial ( HORTA, et al., 1999), e da 

apresentação do Palácio e da sua história. Todo esse trabalho foi feito durante os 

meses de fevereiro e março de 2019. Com a sensibilização feita, era possível dar o 

próximo passo: a visitação. 

  

                                                 
36 HGTP-ET: História, Geografia e Turismo Petropolitano e Educação para o Transito, é uma disciplina obrigatória 
para todos os anos finais (6º ao 9º ano) da rede e, como só tem um tempo semanal, muitas vezes é usada para 
completar horários, o que leva pessoas muitas vezes de disciplinas diversas a ministrar essa matéria. Atualmente 
(2020), a prefeitura de Petrópolis vem tentado restringir essa matéria aos professores habilitados em História e 
Geografia, mas tem encontrado grandes resistências. 

Figura 7 Alunos discutindo os conceitos apresentados.  Fonte: O Autor 



56 

 

3.2. Visitação – O grande gargalo e desafio do projeto 

 

A visitação, desde o planejamento, era vista como a fase que poderia gerar os maiores 

desafios, seja devido a necessidade de se ter autorização de pais, seja na questão de 

se ter a necessidade de dois ônibus para levar os alunos ao museu. Enfim, várias 

questões que tinham sido pensadas e estavam sendo tratadas. Mas, devido à 

comoção causada pelo incêndio do Museu Nacional e dos crônicos problemas de 

manutenção, o Museu Palácio Rio Negro foi fechado para visitação no final de março, 

criando um problema não previsto: como visitar um museu que estava fechado para 

obras? A solução foi desenvolver uma “visitação virtual”, aproveitando matérias 

jornalísticas sobre o museu, o episódio 53 do programa “Conhecendo Museus”, que 

fala sobre o Palácio Rio Negro ( MAURO, 2015) e de fotos do palácio. Dessa maneira, 

no início de abril foi feito um dia de “visitação ao museu” na escola, cercado de uma 

série de contratempos, que foram desde conseguir tomadas e extensões para ligar os 

equipamentos até a única TV disponível para uso não ler o pen drive. Houve, enfim, a 

visita virtual (Figura 8) que, apesar de ter sido muito interessante e esclarecedora, não 

era uma visita onde os alunos pudessem ter uma experiência completa. Em setembro 

houve uma mudança de cenário, pois os recursos que seriam liberados para a obra 

de restauração do museu foram contingenciados e, com medo de o mesmo aumentar 

a sua deterioração pela falta de uso, o museu foi reaberto, tendo, porém, algumas alas 

interditadas. 

Figura 8. Visita Virtual ao museu. Fonte: O autor. 
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Esse fato permitiu a visitação física dos alunos ao palácio, porém não durante os dias 

escolares e nem era possível contar com o ônibus da prefeitura. Foi organizada uma 

visitação em um sábado, aberta aos pais e responsáveis. Esse momento do projeto 

permitiu uma troca de informações ampla, onde todos podiam contar a sua história e 

lembranças. Nem todos os alunos puderam comparecer devido a vários fatores, mas, 

aqueles que participaram da visita, (Figura 9), falaram sobre a mesma, dando uma série 

de sugestões e propostas como repetir a visitação com a presença dos pais e 

responsáveis. 

 

Assim foram duas visitações com os alunos, uma virtual feita no mês de abril com 

todos os alunos e uma visitação presencial, que teve a participação de alguns 

responsáveis e que não pode contar com todos os alunos.  

O trabalho, inicialmente, previa a criação de um manual para orientar o projeto de 

visitação em museus, tornando-os parte das aulas, não apenas como um elemento 

ilustrativo, mas sim como um elemento central. Entretanto está ideia foi substituída 

pela construção de uma Caixa de Memória junto com os alunos 

3.3. Criar a caixa de memória – A etapa final do projeto. 
 

Neta etapa, houve a necessidade de mais conhecimento acerca do projeto Caixa de 

Histórias, ( PROJETO CAIXA DE HISTÓRIA: CONHECER E CRIAR, 2011), que pode 

ser resumido como: 

Figura 9 Alunos durante a visitação.   Fonte: Aluno Marcos Aurélio 
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Um conjunto de atividades impressas organizadas em torno de tipos 

documentais que funcionam como “janelas” para tempos passados da 

história local, um guia do professor e um cd-rom contendo os arquivos 

relativos a todas as atividades. Pretende contribuir para uma reflexão 

histórica acerca da formação de identidades e sobre o patrimônio 

material e imaterial das cidades. Sendo esse projeto, um resultado de 

pesquisa relativa à história local e de um trabalho de seleção, 

organização e tratamento didático que propicia a mediação entre 

professores, alunos e documentos.  

(PROJETO CAIXA DE HISTÓRIA: CONHECER E CRIAR, 2011) 

 

Ao analisar a proposta, ficou claro que seguir o modelo de caixa proposto pelo projeto 

Caixa de Histórias, não seria executável para a realidade do grupo, em virtude do 

tempo necessário para a sua execução, que exigiria pesquisa e dedicação exclusiva. 

Dessa maneira, a proposta foi livremente inspirada no projeto da Caixa de Histórias, 

mas que pudesse ser, em parte, desenvolvida pelos alunos. Essa etapa se dividiu em 

três fases: seleção de documentos, desenvolvimento das atividades e a aplicação das 

atividades. 

3.3.1: A seleção de documentos: 
 

Nessa fase há dois momentos. No primeiro, a história do palácio foi dividida em três 

eixos (O palácio na Primeira República, O palácio na Era Vargas e o Palácio pós –

Vargas). Esses momentos são de notável importância na História do Palácio Rio 

Negro e na cidade de Petrópolis e, como defendia Eric Hobsbawm: 
 

Todo estudo histórico, portanto, implica uma seleção minúscula, de 

algumas coisas da infinidade de atividades humanas do passado, e 

aquilo que afetou essas atividades. Mas não há nenhum critério geral 

aceito para se fazer tal seleção 

( HOBSBAWN, 1998) 

 

Selecionados os eixos, pelo menos dois documentos foram disponibilizados para 
escolha dos alunos, por meio de votação, conforme a Tabela 2.  
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Tabela 2 

Tabela de opções de escolha de opções de documentos. 

 

Fonte: o autor 

 

Para Primeira República, havia as opções do piso em marchetaria em forma de grãos 

de café, das reportagens sobre o casamento de Hermes da Fonseca e Nair de Tefé e 

da sala de jantar que possuíam várias imagens cobertas.  As reportagens foram as 

escolhidas pelos alunos.  

Para o Período da Era Vargas, havia o Filme do passeio de Vargas, a sala de banho 

com a escultura de um leão que lembrava São Lourenço e o quarto de Getúlio. Neste 

item houve uma expressiva votação no filme de Getúlio (quase 70 votos de 91 

possíveis). 

O último eixo (palácio pós Vargas) foi o que menos opções tinham e foi escolhido o 

quarto das filhas de Juscelino. 

Uma consideração importante é que, diferente da metodologia da Caixa de História, a 

escolha, dentro das opções ofertadas, foi feita pelos alunos, em virtude da questão do 

tempo. Outro ponto importante a ser destacado é que cada eixo teve um tipo diferente 

de documento. Assim, no primeiro eixo há o tratamento jornalístico de um casamento; 

o segundo eixo é um filme sobre um passeio de Getúlio e o terceiro eixo tem um 

elemento arquitetônico como documento, o que foi uma grata surpresa. 

 

3.3.2: Confecção dos materiais: 
 

Essa ação da escolha dos documentos a serem trabalhados foi o passo inicial do 

segundo momento, no qual os alunos passaram a ter a coautoria na produção da 

caixa.  

Após a determinação dos documentos, veio a fase de confecção da caixa. Como havia 

três turmas e três eixos, o primeiro pensamento foi de determinar um documento para 

Opções
Palácio na Primeira 

Republica
Palácio na Era Vargas Palacio pós Vargas

1
Piso com a forma de grão de 

café
Filme do passeio de Vargas Quarto das meninas 

2
Casamento de Hermes da 

Fonseca
Sala de Banho com o Leão Quarto de Juscelino

3
Sala de Jantar com as figuras 

cobertas
Quarto de Getúlio XXXXX
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cada turma, mas, diante do entusiasmo e da motivação dos alunos, foi determinada a 

construção de um material por eixo para cada turma. Dessa forma, cada turma 

desenvolveria três materiais para cada documento. Essa metodologia buscou 

fortalecer o exercício de cidadania e criar uma sensibilidade histórica nos educandos, 

como sugere o professor Luis Fernando Cerri, quando ele fala: 

 

De saída, a análise de documentos em sala de aula oferece ao aluno 

a oportunidade de conhecer, pelo menos em parte, o trabalho do 

historiador, de saber como o conhecimento histórico, ao qual ele tem 

acesso, é produzido. Em condições de ensino mais favoráveis, abre-

se para ele inclusive a possibilidade de compreender alguns 

elementos centrais dos métodos históricos. Não que a metodologia da 

História seja mais um conteúdo a ser ministrado, mas aprender a 

interpretar os documentos, a ter postura investigativa, a conhecer o 

valor da evidência (e também da dúvida) são procedimentos 

imprescindíveis também ao exercício da cidadania, pois dão 

condições aos jovens entender os “documentos” atuais, os “textos” 

econômicos, políticos, culturais etc. correntes no mundo em que 

vivem. 

( CERRI, 2004) 

 

Ao abrir a possibilidade desses alunos fazerem, como o autor fala, o trabalho de um 

historiador, permite o enriquecimento das aulas, gerando motivação e desejo dos 

alunos de participar.  

Assim, o segundo momento de produção da caixa passou a ser feito em coautoria 

entre o docente e os alunos, e as turmas ficaram responsáveis por produzir os 

materiais sobre os documentos (Figura 10).  
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Figura 10 Alunos confeccionando os materiais da caixa. Fonte : O autor. 

 

Os materiais poderiam ter diversas configurações, sendo desde questionários, caça 

palavras, cruzadas, propostas de redação ou mesmo procurar as 

semelhanças/diferenças. Porém, ao longo do desenvolvimento dos materiais, foi 

percebida a necessidade de se contextualizar os documentos e dar alguma base aos 

que fossem realizar as atividades propostas. Dessa forma surgiram as fichas, que 

eram pequenos textos expiatórios sobre os documentos que foram delimitadas em 

três categorias:    

 

a) Fichas gerais: que tratam de como estava o mundo no momento em que esse 

documento foi gerado. 

b) Fichas Petrópolis: que vai tratar de como estava a cidade e suas relações 

com o documento. 

c) Ficha Palácio: Na qual foi feita uma pequena explicação sobre o documento 

em si, situando-o com a ajuda das outras duas fichas. 

 

É importante frisar que a construção dessas fichas, diferente do que aconteceu com 
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os materiais, foi centralizada por turma. Assim, cada turma fez o enxoval de fichas de 

um documento. Isto se deu em virtude do tempo que já estava muito apertado e o 

desejo de se concluir o projeto. 

Dessa forma, a caixa construída contém três documentos, nove fichas explicativas 

(três para cada documento) e nove atividades (sendo três de cada documento), o que 

corresponde no total de vinte e um objetos diferentes.  

Inicialmente esses objetos foram confeccionados pelos alunos em suportes escolares, 

como folhas de sulfite e cartolina. Porém, após a aplicação e com as correções 

necessárias serão refeitas para apresentação na defesa de mestrado.  

  3.4. A aplicação  
 

Como fase final do projeto, houve a aplicação da Caixa de História sobre o Palácio. 

Essa aplicação teve início com a realização das atividades confeccionadas pelos 

alunos, após ajustes (correção de eventuais erros de grafia e impressão em papel 

sulfite). 

A aplicação foi feita por meio de uma gincana dentro de cada turma. Assim, as turmas 

foram divididas em seis grupos cada uma, sendo dois grupos responsáveis por cada 

um dos documentos.  

Para realizar a tarefa, foi feito um sorteio para que os alunos escolhessem os 

documentos e as atividades correspondentes.  

Para que fosse justo, as atividades confeccionadas por cada turma não poderiam ser 

escolhidas e só seriam usadas em caso de desempate.  

A gincana consistiu na resolução das atividades propostas para cada documento na 

forma de duelo entre as duplas que escolheram o mesmo documento e era pontuada 

usando como critérios o tempo para resolução, correção das respostas e capricho na 

resolução de cada atividade.  

E, no caso de se ter um empate de pontos, seria usada a outra atividade (cada grupo 

trocaria com o outro a sua atividade). Persistindo o empate, os dois grupos resolveriam 

a atividade desenvolvida pela turma. 

Foi decidido que cada grupo poderia usar as fichas desenvolvidas como elementos 

de consulta para resolver alguma dúvida apenas uma vez a cada duelo. O grupo que 

conseguissem a maior quantidade de pontos por cada documento, enfrentaria o 

ganhador dos outros documentos numa rodada final quando, obrigatoriamente, teriam 
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de trocar o seu documento. 

E, ao fim, o grupo que conseguisse o maior número de pontos, era declarado o 

vencedor da turma. Essa atividade foi muito bem recebida e teve uma participação 

entusiasmada das turmas. 

 

 

Figura 11 Alunas participando da rodada final da gincana .   Fonte: O autor. 

   

Ao final da gincana, cada turma se reuniu para pontuar o que tinha considerado como 

o melhor de toda essa experiência. E, nesse momento, é cabível o que diz as 

professoras Iamara da Silva Viana e Juçara da Silva Barbosa de Mello: 

 

[...] aprendizagem da História não deve servir à mera transmissão de 

saberes dos “antigos” aos “novos”, esperando que a partir de sua 

apreensão essas ou aquelas ações sejam executadas. Diferente 

disso, o que se espera é uma livre apropriação da história, não porque 

isenta de influência de fatores sociais, políticos e culturais, mas 
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justamente porque consciente de sua impossibilidade. 

( VIANA, et al., 2013 ) 

 

Os relatos foram muito enriquecedores, e, naquele momento, foi possível perceber 

que houve aprendizagem, não só da importância do patrimônio que é o Palácio Rio 

Negro, mas de como ele se liga a toda uma história que não é apenas de Petrópolis, 

mas também de todo o Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, como defendem as professoras Iamara da Silva Viana e Juçara da Silva, ao 

trabalhar com patrimônio há três movimentos, dos quais o mais marcante é o terceiro: 

a reconstrução, que era o objetivo maior do presente trabalho. Mas, o que seria essa 

reconstrução? É a construção de um novo entendimento, herdeiro de todas as 

experiências dos envolvidos no projeto e de toda carga cultural intrínseca do 

patrimônio trabalhado. Assim, acredito que o nosso projeto contribuiu para a criação 

de uma nova mentalidade e “olhar” dos envolvidos (sejam alunos, professor ou mesmo 

familiares dos alunos) sobre o Palácio Rio Negro e sobre a cidade de Petrópolis. 

Creio que, nesse momento de reflexão, seja importante salientar algumas questões 

que, de algum modo, incomodaram durante esse trabalho, que são a pouca oferta de 

pesquisas sobre a educação patrimonial, sobre a construção do mito de cidade 

imperial e sobre como o nosso patrimônio está precisando de melhores cuidados.  

Um dado revelador sobre a falta de pesquisas sobre a educação patrimonial é o fato 

de praticamente todas as pesquisas que se debruçam sobre esse assunto citarem o 

Guia da Educação Patrimonial, apesar de ser um livro de 1999, com uma metodologia 

datada e ser amplamente criticado, devido a suas limitações. Ele é o principal modelo 

de como se fazer educação patrimonial no Brasil, devido à falta de novas opções que 

mostrem uma “receita de bolo” básica que possa ser adaptada. 

Muito disso se deve a uma resistência da academia, que muitas vezes vê o patrimônio 

mais como elemento de antiquários do que de historiadores, o que faz a produção 

sobre patrimônio e sobre educação patrimonial ser pequena e enfrentar muitas críticas 

de pessoas que, muitas vezes, confundem educação patrimonial com passeio ao 

museu ou uma forma de tirar as crianças da escola.  

Sendo assim, os usos do patrimônio no ensino e 

aprendizagem de História se fazem, simultaneamente, 

por meio de um triplo movimento: o de construção, 

desconstrução e reconstrução. [...]. Já no terceiro, 

verifica-se a interseção entre elementos intrínsecos ao 

código cultural e outros externamente adquiridos, 

surgindo, a partir de então, algo novo e original num 

processo sempre dinâmico de criação. 

( VIANA, et al., 2013) 
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Espero, com esse trabalho, ajudar a diminuir essa lacuna e mostrar que a educação 

patrimonial é importante e necessária. 

Como já comentado, existe um mito sobre Petrópolis: que a mesma é e sempre foi a 

Cidade Imperial. Porém, como apresentado, Petrópolis, durante o período imperial, 

estava mais para um local de veraneio do que sede do império. A fase mais rica e 

efervescente da cidade se deu no período republicano, durante a Era Vargas, onde 

houve a construção dos principais marcos da cidade que, com a mudança da capital 

para Brasília e a necessidade de se criar um novo lugar, contribuíram para um 

passado glorioso e criaram a memória de cidade imperial. 

Falar sobre a falta de recursos nas áreas educacionais e culturais brasileiras pode 

parecer cliché. Mas, com os acontecimentos do Museu Nacional, esperava que 

alguma coisa melhorasse. Porém a comoção passou e, com ela, se foram os recursos. 

Isso se refletiu na abertura forçada do Palácio Rio Negro que, por um lado, permitiu a 

visita física, dos alunos envolvidos no projeto e, por outro, demonstrou que, apesar de 

ter a gerência do IPHAN dentro do complexo do Palácio Rio Negro, o mesmo ainda 

demorará a ter as necessárias reformas realizadas, tendo que abrir de maneira 

precária, pois corre o risco de, se ficar fechado, ter semelhante destino do Museu 

Nacional, fato que gera uma enorme tristeza pois o mesmo é um elemento 

maravilhoso e muito rico. 

Porém, não é só de lagrimas e apreensões que é feita a vida. Esse trabalho me 

permitiu conhecer melhor a história de uma cidade que, apesar de trabalhar 

semanalmente nela desde 2013, ainda não conhecia uma grande parte de sua 

história, a Petrópolis republicana.  

Sobre o trabalho, pude perceber que a busca por trabalhar com a educação 

patrimonial e deixar que os próprios alunos construíssem de maneira conjunta o 

conhecimento foi importante, pois muitos que não tinham interesse e “ficavam fazendo 

bagunça”, passaram a participar e construíram esse projeto comigo. 

Era esse o meu objetivo e desejo.   
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ANEXO 1 

Cobertura do casamento de Hermes da Fonseca 
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ANEXO 2 

Vídeo do passeio de Getúlio Em Petrópolis.   
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ANEXO 3 

Foto do quarto das meninas   
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Apêndice A  

Fichas do documento: Casamento de Hermes da Fonseca 
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Apêndice B 

Fichas do documento: Passeio do Getúlio 
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Apêndice C 

Fichas do documento: Quarto das Filhas de JK 
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Apêndice D 
Exercícios: Casamento de Hermes da Fonseca 
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Apêndice E 

Exercícios: Passeio de Getúlio Vargas 
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Apêndice F 

Exercícios: Quarto das filhas de JK 
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