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No terceiro número da Série
Memórias do Patrimônio, a Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação do Departamento de Articulação
e Fomento do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional publica
a entrevista concedida pelo fotógrafo
Erich Joachim Hess, em 1983, a Teresinha Marinho para o Projeto Memória
Oral SPHAN/PróMemória do então
Núcleo de Editoração da SPHAN/
PróMemória.
A escolha desta entrevista, inédita,
para publicação se deu principalmente
devido ao grande interesse que as
fotografias de Hess despertam nos pesquisadores do campo da preservação
do patrimônio cultural. O seu conteúdo abrange relatos das viagens pelo
Brasil, suas experiências de imigrante
no país e sua atuação como fotógrafo
na área de Patrimônio e fora dela.
Além da grande contribuição de
Hess para os trabalhos de inventariação fotográfica da arquitetura tradicional brasileira, pode-se destacar
também a sua significativa colaboração
para a constituição do acervo fotográfico do SPHAN como o conhecemos
hoje. O Arquivo Central do IPHAN/
Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ) tem sob
sua guarda cerca de 5.300 fotografias
realizadas por Hess, produzidas entre
as décadas de 1930 e 1980. Esperamos
com esta publicação divulgar a riqueza
desse acervo fotográfico, assim como
o relato das experiências do entrevistado, um dos primeiros fotógrafos do
SPHAN.
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Apresentação
Lia Motta

Fotógrafo incansável, segundo Rodrigo Melo Franco de
Andrade, Erich Joachim Hess viajou e explorou o Brasil
documentando, através de suas fotografias, o patrimônio
a ser preservado. Entre 1937 e 1945, Hess foi contratado
pelo SPHAN, atual IPHAN, para realizar serviços, que
incluíam o inventário fotográfico de edificações, monumentos e cidades de interesse para o patrimônio cultural.
Posteriormente, até a década de 1980, ele continuou realizando trabalhos esporádicos para o IPHAN, em paralelo
a outros trabalhos, como os produzidos para a Panair do
Brasil e a Companhia Siderúrgica Nacional.
A entrevista concedida por Hess, em 1983, a Teresinha Marinho para o Projeto Memória Oral SPHAN/
PróMemória do então Núcleo de Editoração da SPHAN/
PróMemória – denominação do atual IPHAN entre 1979
e 1990 – faz parte do acervo que foi incorporado ao Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural. Este, além de promover novas entrevistas, está trabalhando na edição do material produzido na década de
1980 para publicação na Série Memórias do Patrimônio.
A escolha desta entrevista, inédita, para publicação se
deu principalmente devido ao grande interesse que as fotografias de Hess despertam nos pesquisadores do campo
da preservação do patrimônio cultural. O seu conteúdo
Diamantina/MG. Erich Hess, abrange relatos das viagens pelo Brasil, suas experiências
1938. ACI/RJ. Série Inventário. de imigrante no país e sua atuação como fotógrafo na
7

área de Patrimônio e fora dela.
Hess encontra-se entre os fotógrafos cuja produção constitui parte significativa do
acervo fotográfico do Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ).
Esta publicação contou com a colaboração de Lilia Hess, filha de Hess, que esclareceu dúvidas quanto à autoria de algumas fotos, principalmente das tiradas durante a viagem de Hess pelo estado do Espírito Santo, e quanto a fatos relevantes de
sua trajetória profissional.
Como forma de valorizar e destacar as imagens produzidas por Hess, estas foram
utilizadas ao longo do texto da entrevista.
O presente volume está divido em quatro partes: a primeira traz um artigo de
autoria de Brenda Coelho Fonseca e Telma Soares Cerqueira sobre os fotógrafos
que realizaram serviços para o SPHAN; a segunda apresenta uma breve biografia de
Hess. Na terceira parte, é apresentada a entrevista realizada em 1983. A quarta parte
arrola os verbetes explicativos, dispostos em ordem alfabética. Esses verbetes têm a
intenção de esclarecer nomes de pessoas e bens citados na entrevista, marcados com
asterisco (*) ao longo do texto.
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Mapeamento preliminar das
atividades dos fotógr afos no
IPHAN (1937-1987)
Brenda Coelho Fonseca*
Telma Soares Cerqueira**
(...) a fotografia é, para mim, um mundo desconhecido e a
simples vista da sua aparelhagem me inspira respeito e temor.
É pois como leigo que me atraem as imagens registradas
pelas máquinas antigas, e que aprecio a foto-documento ou
o instantâneo onde o acaso intervém e fixa para sempre um
momento único que não poderá jamais ser reconstituído exatamente igual.
Lucio Costa
Se passar o tempo suficiente, muitas fotografias adquirem
mesmo uma aura. (...) Enquanto as pinturas ou poemas
pelo simples fato de envelhecerem não melhoram, não se tornam mais interessantes, todas as fotografias são interessantes
e comovedoras se forem suficientemente antigas.
Gilberto Ferrez

Desde a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional-SPHAN1, em 1937, até a década de
1960, foram contratados fotógrafos para documentar
os bens culturais brasileiros. As fotografias produzidas,
mais do que instrumentos de trabalho, articulavam-se às
concepções patrimoniais existentes e, assim, constituíam
um olhar específico sobre objetos artísticos, edificações,
* Graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) (2005), com especialização em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) (2007). Mestre em História
pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Atualmente é gestora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica.
** Graduada em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF)
(2005), com especialização em História do Brasil pela Universidade
Cândido Mendes (UCAM) (2007). Atualmente é professora da Rede
Estadual de Ensino e do Colégio Salesiano Santa Rosa.
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cidades e paisagens. São, portanto, consideradas parte integrante do patrimônio cultural brasileiro.
Nesse período, foi designado “patrimônio histórico e artístico nacional”, no Brasil,
basicamente, a chamada arquitetura tradicional do período colonial. Os objetos e
monumentos da arte colonial brasileira, já consagrada pelo movimento modernista
como representativa da cultura nacional, foram os elementos primordialmente considerados como “patrimônio nacional” através da política de proteção do Serviço,
dos quais representam grande parte dos bens retratados e estudados, sobretudo, nas
primeiras décadas (Chuva, 1998, p. 242).
Havia, deste modo, por parte da instituição, uma prática voltada para pesquisa,
produção e divulgação de um conhecimento que fundamentasse a proteção dos bens
imóveis. Esses estudos se referiam aos bens arquitetônicos dos séculos XVI, XVII
e XVIII, principalmente da arquitetura religiosa, e eram publicados na Revista do
SPHAN, formulada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 1937, com a função
de “divulgar o conhecimento de arte e de história que o Brasil possui e contribuir
para o seu estudo” (Andrade, 1937, p. 3). Essa publicação, assim como o debate
estabelecido na grande imprensa, “somavam um caráter legitimador e divulgador de
um conhecimento especializado prescrito pela agência estatizada” (Chuva, op.cit.,
p. 290).
Desde o início, esses estudos eram vistos como importante etapa para a proteção.
Segundo Cecília Londres, “a produção e a divulgação desse saber era considerada
então tão importante quanto os próprios tombamentos ou obras, pois era sobre esses
conhecimentos que assentava toda a prática do órgão” (Fonseca, 1997, p. 111). Já
em 1937, Rodrigo M. F. de Andrade instruía os responsáveis pelas áreas regionais
do SPHAN a elaborar levantamentos que contemplassem o histórico do bem, a descrição técnica, o estado de conservação, possíveis alterações, referências bibliográficas e documentação fotográfica. Nesse sentido, Rodrigo M. F. de Andrade, em carta
a Godofredo Filho, em 15 de maio de 1937, escreve:
O SPHAN, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é o resultado do
projeto de intelectuais de destaque nas primeiras décadas do século XX e transformou-se em realidade
pela Lei nº 378, de 13/01/1937, tendo à frente o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. A
proteção do patrimônio foi ratificada com a edição do Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937, que respalda,
ainda hoje, as ações de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. O IPHAN passou por
várias mudanças durante todos esses anos, inclusive na nomenclatura: Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, 1937-1946 (SPHAN); Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
1946-1970 (DPHAN); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1970-1979 (IPHAN);
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979-1981 (SPHAN); Subsecretaria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1981-1985 (SPHAN); Secretaria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, 1985-1990 (SPHAN); Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, 1990-1994
(IBPC); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a partir de 1994 (IPHAN).
1
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A idéia que o senhor teve de elaborar um estudo sobre a habitação baiana foi excelente e já estou descontando sobre o prazer da sua leitura,
assim como as notas e fichas referentes ao palácio D. João Saldanha e à
Casa dos Sete Candeeiros. Antes mesmo, porém, de recebê-los, venho
recomendar-lhe com o maior empenho o seguinte: providenciar no
sentido de, com o concurso de colaboradores que o senhor ajustar, ser
intensificado o tombamento de arquitetura na Capital e no interior
da Bahia, afim desse trabalho estar terminado até o próximo dia 30
de junho. Para esse efeito porei a sua disposição imediatamente a importância que lhe parecer necessária. (...) Com o objetivo de facilitar a
tarefa, o relatório referente a cada monumento ou edificação poderá ser
bem mais resumido que os que o senhor tem elaborado, mas todos deverão
ser acompanhados de documentação fotográfica tão completa quanto possível. Bastará que contenham um pequeno histórico da obra, a sua descrição sumária, indicações sobre a sua autoria, o material empregado
na construção, as reformas ou alterações que tiver sofrido, seu estado
de conservação atual, os reparos urgentes que reclamar, as referências
bibliográficas que houver a seu respeito. Em suma, o que lhe peço é
mais um inventário breve do que um tombamento completo, uma
vez que me parece impraticável conseguir dentro do prazo fixado
monografias desenvolvidas como as que o senhor tem elaborado sobre
todas as obras de arquitetura religiosa, civil e militar que existe no território baiano, interessando à finalidade deste Serviço.2 (Grifo nosso).

A citação acima demonstra a grande preocupação da Instituição com a proteção
dos bens culturais na Bahia na primeira década de existência do SPHAN, cujo
caráter emergencial dos tombamentos exigia mais agilidade no trabalho de inventariar, dispensando os estudos aprofundados que estavam sendo elaborados por
Godofredo Filho. Rodrigo M. F. de Andrade destaca, porém, a preocupação com
a documentação fotográfica que devia ser “tão completa quanto possível” nas palavras do próprio diretor, já que eram as fotografias que permitiam os estudos dos
bens pelos técnicos.
Através de um levantamento feito a partir da série Inventário e dos Processos de
tombamento do Arquivo Central do IPHAN/RJ, constatamos que somente entre
1937 e 1947 foram tombados 123 bens na Bahia (tabela 1), trabalhos que contaram
com a atuação de oito fotógrafos (tabela 2), dentre os quais se destacam Erich Hess,
Silvanísio Pinheiro, Pierre Verger, Kasys Vosylius, Herman Kruse e Edgar Cardoso
Antunes.

Correspondência entre Rodrigo M. F. de Andrade e Godofredo Filho, 15/05/1937. Arquivo da Superintendência Regional do IPHAN na Bahia.
2
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A exigência de mais rapidez nos levantamentos foi comum às outras Diretorias
Regionais, principalmente à do Rio de Janeiro e à de Minas Gerais, que também
apresentam uma grande concentração de tombamentos no mesmo período. No Rio
de Janeiro, foram tombados 102 bens (tabela 1) com a participação de 11 fotógrafos
(tabela 2) e, em Minas Gerais, 74 bens (tabela 1) e 16 fotógrafos (tabela 2). Em
ambos os estados, destaca-se a participação dos fotógrafos Erich Hess, Marcel Gautherot, Kasys Vosylius e Hans Peter Lange.
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Maranhão foram
os outros estados, além dos já citados, de interesse da instituição que tiveram uma
quantidade considerável de bens tombados já na primeira década (tabela 1). Nesses
locais, bem como na Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é nítido o relevante papel de Erich Hess no trabalho de levantamento fotográfico para o Patrimônio, com
exceção do Maranhão e São Paulo, destacando-se neste último o fotógrafo Herman
Graeser, conhecido como Germano.
Na década seguinte (1948 a 1957), no Estado da Bahia, houve uma redução considerável na quantidade de tombamentos. De 123 bens tombados na década anterior, o SPHAN tombou apenas 15 bens entre 1948 e 1957 (tabela 1), contando,
porém, com a considerável participação de 20 fotógrafos (tabela 2). Dentre eles
destacamos: Marcel Gautherot, Kasys Vosylius, Silvanísio Pinheiro, Pierre Verger,
Edgar Antunes, além dos engenheiros Epaminondas Macedo e Pedro Ghislandi, os
dois últimos, provavelmente, envolvidos ao mesmo tempo com os trabalhos de obras
nos monumentos.
O Rio de Janeiro, na época capital do país, também apresentou uma diminuição
no número de bens tombados pelo SPHAN, totalizando 26 tombamentos (tabela
1). Nesse momento, no Rio de Janeiro, 21 fotógrafos (tabela 2), como Erich Hess,
Marcel Gautherot, Herman Graeser, Harald Schultz, Eduard Schultze e Edgar Jacintho Silva trabalharam para o Patrimônio.
Já em Minas Gerais, no período de 1948 a 1957, houve uma grande atuação do
Serviço, chegando a 89 o número de bens tombados (tabela 1) e 34 fotógrafos (tabela 2), entre eles: Erich Hess, Marcel Gautherot, Kasys Vosylius, Herman Graeser
e Paul Stille. São Paulo, Pará, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul são os demais estados de interesse do SPHAN com um importante
trabalho de levantamento fotográfico.
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Tabela 1:
Quantidade de bens tombados por década e por região
Região do Estado
1937-1947 1948-1957 1958-1967
Brasil
Norte
AC
0
0
0
AM
0
0
1
AP
0
1
0
5
6
PA
9
RO
0
1
0
RR
0
0
0
TO
0
0
0
TOTAL
9
8
6
Nordeste AL
1
2
4
BA
123
15
14
CE
1
1
7
MA
3
8
3
PB
17
3
0
PE
47
7
11
PI
6
0
0
RN
0
1
13
SE
21
0
3
TOTAL
219
37
55
CentroDF
0
0
2
Oeste
GO
13
4
2
MS
0
0
0
MT
0
2
0
TOTAL
13
6
4
Sudeste
ES
7
5
2
MG
74
89
13
RJ
102
26
37
SP
22
12
14
TOTAL
205
132
66
Sul
PR
8
2
0
RS
13
5
3
SC
6
1
2
TOTAL
27
8
5
TOTAL GERAL
473
191
136

1968-1977 1978-1987
0
0
0
1
0
0
0
1
0
6
3
2
1
6
0
0
0
18
0
0
1
1
2
0
7
27
10
44
0
5
4
9
74

0
3
0
3
0
0
1
7
1
11
3
2
1
8
0
0
0
26
1
1
1
0
3
0
7
13
6
26
3
6
6
15
77

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ.
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Tabela 2:
Quantidade de fotógrafos por década e por região
Região do Estado
1937-1947 1948-1957 1958-1967
Brasil
Norte
AC
0
0
0
AM
0
0
0
AP
1
0
0
5
4
3
PA
RO
0
3
0
RR
0
0
0
TO
0
3
0
TOTAL
5
9
5
Nordeste AL
2
2
0
BA
8
20
6
CE
1
1
2
MA
4
8
3
PB
3
3
2
PE
4
6
4
PI
0
0
1
RN
1
0
2
SE
3
2
1
TOTAL
26
42
21
CentroDF
0
0
1
Oeste
GO
0
5
4
MS
1
0
0
MT
1
3
2
TOTAL
2
8
7
Sudeste
ES
1
2
2
MG
16
34
20
RJ
11
21
20
SP
9
8
2
TOTAL
37
65
44
Sul
PR
1
1
1
RS
2
6
4
SC
1
1
1
TOTAL
4
8
6
TOTAL GERAL
74
132
83
Fonte: Série Inventário. Arquivo Central do IPHAN/RJ.
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1968-1977 1978-1987
0
3
1
2
1
0
0
7
1
22
4
4
1
7
2
0
0
41
0
2
1
2
5
0
10
23
3
36
0
2
1
3
92

0
2
0
6
2
0
2
12
0
17
1
5
2
11
0
1
1
38
0
3
1
3
7
6
17
29
8
60
0
3
0
3
120

Ao analisarmos as tabelas 1 e 2, podemos perceber que as regiões onde se concentra o maior número de tombamentos (tabela 1) são os locais em que há uma maior
atuação dos fotógrafos (tabela 2). As regiões Sudeste e Nordeste predominam durante cinco décadas, tanto no quantitativo de fotógrafos atuantes quanto no número
de bens tombados. Isso ocorreu em função da própria concepção de patrimônio
adotada pelo Serviço desde sua fundação, na qual a arquitetura colonial era priorizada. Segundo alguns autores (Chuva, 1998; Fonseca, 1997; Santos, 1992) que
trabalham com o tema do patrimônio no Brasil, embora a legislação brasileira tenha
sido bastante abrangente ao definir a categoria de patrimônio histórico e artístico nacional, os bens patrimoniais, inicialmente, restringiram-se, à semelhança de outros
países, a monumentos e peças de arte cuja origem remontava a um tempo histórico
determinado que se pretendia sacralizar. O barroco brasileiro aparecia, então, como
o primeiro momento em que se constituiu uma arte autenticamente nacional. De
acordo com Marisa Veloso Motta Santos:
Nesse momento, no que se refere à construção da nação, o barroco
é emblemático, é percebido como a primeira manifestação cultural
tipicamente brasileira, possuidor, portanto, da aura da origem da cultura brasileira, ou seja, da nação. Daí o valor totêmico que se constrói,
sendo identificado, sistematicamente, como representação de “autêntico”, de “estilo puro”. (1992, p. 26)

Nesse sentido, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco são os estados
cuja atuação de fotógrafos é mais marcante. Na região Norte, a atuação de fotógrafos se concentra, sobretudo, nos estados do Pará e no Amazonas, sendo que, neste
último, somente entre os anos de 1968 e 1987. No Centro-Oeste, é representativa
a atuação de fotógrafos em Goiás e Mato Grosso; já na região Sul destaca-se o Rio
Grande do Sul.
O interesse do SPHAN nas regiões apontadas reflete também a criação, em 1946,
das primeiras Diretorias Regionais da Instituição, concentradas, inicialmente, nos
estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e São Paulo, as quais eram responsáveis pelos trabalhos de obras e fiscalização nas respectivas regiões.3 Ficava a cargo
dessas Diretorias Regionais instruírem os fotógrafos em seus trabalhos.

Desde a década de 1940 o IPHAN era representado em quatro Distritos Regionais; nas décadas de
1970 a 1980, havia 13 Diretorias Regionais, passando a 14 Coordenadorias Regionais no início da
década de 1990. A partir de 1994 e até o início dos anos de 2000, são quinze Superintendências Regionais que, em 2004 com a criação de mais seis Superintendências, totalizavam 21 Superintendências
Regionais, com atuação em quase todos os Estados da Federação.
3
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Ratificando a grande importância da prática fotográfica para os trabalhos de tombamento, Rodrigo M. F. de Andrade se refere à fotografia como documento indispensável, indicando, também, sua preocupação em formar um acervo fotográfico do SPHAN.
A museóloga e funcionária aposentada pelo IPHAN, Lygia Martins Costa,4 em
depoimento oral, analisa o sentido da documentação, em especial a documentação
fotográfica, para o tombamento, visto que os processos deviam ser acompanhados
de justificativas bem fundamentadas, tornando os estudos dos bens essenciais para
o Patrimônio. Além disso, ressalta ela, havia a necessidade de difundir a noção de
preservação do patrimônio, uma vez que o tombamento implicava responsabilidade
do Governo Federal sobre cada bem.5
Assim como Rodrigo M. F. Andrade, Lygia Martins Costa reafirma a importância
de formar um arquivo fotográfico do Patrimônio. Segundo ela, essa preocupação se
deu em função do compromisso que a instituição tinha com a pesquisa, “porque o
‘patrimônio’ era uma casa de estudo e preservação da arte colonial, para auxiliar o
estudo da arte colonial”.6
Eram as fotografias que viabilizavam os estudos dos bens culturais espalhados pelo
Brasil, objetos de análise para tombamento. A documentação fotográfica também
se tornou imprescindível para fins de estudo das obras de conservação e restauração
propostas pelo SPHAN, bem como para a verificação dos trabalhos executados e,
ainda, instrumentos de consulta e pesquisa por parte dos técnicos do Serviço e pesquisadores do patrimônio cultural brasileiro.
Desde 1937, os funcionários que passaram a compor o corpo técnico da instituição e, principalmente, os fotógrafos contratados pelo Serviço, retornaram às antigas
cidades do Brasil visitadas ao longo da década de 1920 pelos intelectuais modernistas para retratar o patrimônio brasileiro, descobrindo novas paisagens e edificações,
contribuindo para a sua proteção oficial, mas, sobretudo, construindo uma memória
fotográfica da cultura brasileira.
Graduada em Museologia pelo Curso de Museus do Museu Histórico Nacional, em 1939. Em
1940 passou a exercer a função de conservadora do Museu Nacional de Belas-Artes. Trabalhou para
o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a partir de 1952. Executou o plano de estruturação dos
cursos da Escola Superior de Museologia da UnB (1964), onde apresentou o curso de Introdução
à Arte I, que procurava desenvolver uma visão panorâmica da produção artística nos campos das
Artes Plásticas e da Arquitetura desde o Renascimento. Além disso, tornou-se consultora técnica da
Fundação Nacional Pró-Memória (1985), tendo se aposentado pelo IPHAN em 1995. Foi agraciada,
em 2006, com o título Personalidade Republicana, oferecido pelo Museu da República a pessoas e/
ou instituições por sua atividade em favor da Liberdade, da Democracia, dos Direitos Humanos e da
Memória Nacional.
4
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Muitos tombamentos eram feitos baseados na análise destas fotografias, dada a
dificuldade de acesso às diversas localidades do Brasil e, por vezes, às limitações financeiras, que impediam os técnicos de irem a campo. Daí a importância da prática
fotográfica naquele momento, funcionando como um instrumento que aproximava
dos técnicos do SPHAN os bens arquitetônicos encontrados no Brasil, a serem tombados ou restaurados. Os fotógrafos, geralmente, recorriam aos arquitetos locais que
os acompanhavam e orientavam o trabalho fotográfico. Rodrigo M. F. de Andrade,
em correspondência a Godofredo Filho, em 23 de maio de 1940, escreveu:
Estamos sentindo aqui muita falta de documentação fotográfica do
interior dessa igreja, especialmente da pintura do forro e de alguns
aspectos da nave. Peço-lhe, pois, o favor de providenciar para mandar
tirar as fotografias desejadas: do forro, apanhando a pintura em conjunto e nos seus pormenores; da nave, apanhando o corpo da igreja e
sua ligação com a capela-mor, as capelas laterais, etc.

A fotografia, desse modo, facilitava os estudos dos bens arquitetônicos. Walter
Benjamin ao tratar da obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, indica que
esse novo momento aproxima o indivíduo da obra de arte, ou nas palavras do autor
“a catedral abandona seu lugar para instalar-se no estúdio de um amador” (1994). A
esse respeito, Benjamin observa que:
Cada um de nós pode observar que uma imagem, uma escultura e
principalmente um edifício são mais facilmente visíveis na fotografia
que na realidade (...). Os métodos de reprodução mecânica constituem
uma técnica de miniaturização e ajudam o homem a assegurar sobre
as obras um grau de domínio sem o qual elas não poderiam ser utilizadas. (Op. cit., p. 104)

Em geral, os fotógrafos contratados iam a campo após a visita do técnico da sede
do SPHAN ao local. Este técnico classificava os bens e solicitava as fotografias. Apesar das recomendações dos registros fotográficos partirem do próprio diretor e dos
técnicos do SPHAN, os fotógrafos recebiam orientações muito gerais do que deveriam fotografar, resultando, por vezes, em fotografias muito mais artísticas do que
técnicas, na visão de Lygia Costa.7
Em 1949, Lucio Costa, então diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos do
SPHAN, no plano de trabalho para a Divisão, indicava que os trabalhos de levantamento fotográfico deveriam ser realizados pelos próprios técnicos do SPHAN a partir
de treinamentos com fotógrafos profissionais orientados pelas próprias regionais:
7
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(...) parecem-me recomendáveis as seguintes medidas de ordem geral,
visando a aparelhar esta divisão dos meios efetivos de tornar-se útil:
(...)
2. A criação na sede e em cada um dos distritos, de pequenas “equipes”
incumbidas unicamente de batidas sistemáticas para colheita de material de inventário, não somente nas regiões acessíveis, como também,
principalmente, nas zonas de acesso difícil servidas por caminhos antigos, equipes constituídas de um fotógrafo e de um técnico habilitado – possivelmente a mesma pessoa (...).
Além disso, cada distrito deverá possuir um aparelho Leica, ou similar, completo, e contratar com fotógrafo competente um curso prático de
fotografia com o propósito de fazer de cada um dos funcionários técnicos da repartição um fotógrafo habilitado, capaz de fazer a sua própria
documentação nas viagens de reconhecimento, pesquisa ou inspeção.8
(Grifos nossos)

No entanto, mesmo com o esforço de Lucio Costa em “fazer de cada um dos funcionários técnicos da repartição um fotógrafo habilitado”, durante as três primeiras décadas, sobretudo, percebemos uma crescente contratação de fotógrafos pelo
SPHAN, os quais, segundo depoimento de Edson Britto Maia, eram indicados pelos intelectuais que mantinham contato com os técnicos do Serviço.9 Os trabalhos
produzidos pelos fotógrafos contratados – Erich Hess, Marcel Gautherot, Herman
Graeser, Harald Schultz, Eduard Schultze, Kasys Vosylius, Edgar Cardoso Antunes,
Peter Lange, Paul Stille, Pierre Verger – formam a maior parte do acervo fotográfico
do Arquivo Central/RJ. Essas contratações se fizeram necessárias pela carência de
equipamentos fotográficos, à época, no Brasil e também pela pouca experiência de alguns funcionários com a técnica fotográfica, como foi possível constatar nos relatórios de trabalho da regional de São Paulo, pela qual Mario de Andrade era responsável
nos primeiros anos. Em 16 de outubro de 1937, Mario de Andrade, em seu relatório
sobre as primeiras pesquisas para o inventário dos monumentos do Estado de São
Paulo, observa que a opção de dispensar um fotógrafo especializado nesses trabalhos,
para diminuir os custos do serviço fotográfico, teria sido equivocada, visto que muitas
fotografias saíram falhadas ou incorretas, exigindo o retorno a alguns lugares.10
Apesar da indiscutível qualidade técnica dos fotógrafos contratados nas primeiras
COSTA, Lucio. Plano de trabalho para a Divisão de Estudos e Tombamento da DPHAN. Arquivo
Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. Série Personalidades/Lucio Costa.
8
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Mario de Andrade, 16/10/1937. Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. Série Personalidades/ Mario de Andrade.
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décadas, Rodrigo M. F. de Andrade também chamava a atenção para as fotografias
repetidas e desnecessárias que alguns fotógrafos produziam, muitas vezes por falta
de orientação dos técnicos ou por decisão própria. Nesse sentido, com o objetivo
de sistematizar as instruções que deviam ser observadas pelos técnicos e auxiliares
(fotógrafos) encarregados de colher a documentação fotográfica para o inventário
realizado pela Seção de Arte da Divisão de Estudos e Tombamentos, o diretor-geral
do SPHAN criou, em 08 de janeiro de 1948, a Portaria nº. 3 – “Fotografias de obras
de valor artístico e histórico”. Esta Portaria contempla os seguintes itens:
I – Fotografias de exterior;
II – Fotografias de interior: a) Arquitetura civil; b) Arquitetura religiosa (Igrejas e capelas; conventos);
III – Imagens, mobiliário, prataria etc;
IV – Quadros e painéis.

Essas instruções reafirmam o valor do documento fotográfico enquanto instrumento de análise e estudos para os procedimentos do Serviço, como fica exemplificado no fragmento correspondente ao item II/b: “O operador terá sempre o cuidado
de remover as toalhas, vasos, castiçais e imagens de feição comercializada e de fábrica
recente”. Em especial, o item IV da portaria diz que:
Os quadros e painéis devem ser fotografados a prumo e bem de frente,
evitando-se os reflexos e demais efeitos perturbadores. Recorrerá o operador a filtros apropriados a fim de garantir, no preto e branco, o fiel
registro do valor relativo das cores.

Sobre esse aspecto, em seu depoimento, Lygia Costa ressalta que principalmente as
fotografias de pinturas, muitas vezes, saíam escurecidas e, segundo ela, para o estudioso da História da Arte, “não interessa um quadro escurecido quando a técnica da
pintura se manifesta nos detalhes, no acabamento. Também não pode ser claro demais, sem critério”. Apesar de reconhecer a importância da fotografia colorida para o
estudo da obra de arte, ela atenta para a importância da imagem em preto e branco,
pois facilita a análise dos sinais e nela se conhece a técnica do autor.11 No entanto, devemos observar que Lygia Costa começou a trabalhar no SPHAN em 1952 e, sendo
a portaria de 1948, podemos constatar que os critérios técnicos ainda representavam
um problema na produção da documentação fotográfica para o Serviço.

11
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Reprodu;cão fac-similar da Portaria de 08 de janeiro de 1948. Arquivo da Superintendência
do IPHAN na Bahia.
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Reprodu;cão fac-similar da Portaria de 08 de janeiro de 1948. Arquivo da Superintendência
do IPHAN na Bahia.
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As correspondências trocadas entre Rodrigo M. F. de Andrade e os chefes dos Distritos Regionais revelam os contratempos que, muitas vezes, atrasavam os trabalhos
e estudos referentes ao processo de preservação: a baixa qualidade dos filmes fotográficos, a carência ou atraso na aquisição de material fotográfico que, muitas vezes,
era importado pelo SPHAN. Em correspondência de 31 de outubro de 1956 entre
Rodrigo M. F. de Andrade e um inspetor da Alfândega, foi possível constatar esse
tipo de problema, quando o diretor do SPHAN contestou a exigência de apresentar uma licença para importação de pequena quantidade de filmes fotográficos, de
custo reduzido, destinada ao serviço público. Na carta, Rodrigo M. F. de Andrade
pedia autorização para o recebimento do material que estava retido na Alfândega.12
Observamos na documentação que a necessidade do Serviço importar material fotográfico de outros países se dava em função da dificuldade de adquirir filmes e papéis fotográficos de boa qualidade no Brasil. Godofredo Filho, em 1938, escreveu ao
diretor do Serviço advertindo-o que algumas fotografias ficaram inutilizadas, pois
o filme estava furado. Enquanto isso, o fotógrafo Silvanísio Pinheiro aguardava o
outro material para refazer o trabalho fotográfico na Bahia.13 Cinco anos mais tarde,
Godofredo Filho reclamava de problema semelhante:
Cumpre-me comunicar-vos, para os devidos fins, que, por motivos
de falta de material fotográfico nesta praça, ainda não pode ser enviada a documentação prometida sobre a igreja Matriz de Cachoeira,
bem como fotografias várias sobre outras obras em andamento nesta
região.14

Outros fatores que dificultavam a execução do trabalho do fotógrafo eram a falta
de orientação por parte dos técnicos aos fotógrafos sobre o que era importante ser
documentado e as condições climáticas desfavoráveis. Gautherot escreveu, em carta
de 01 de fevereiro de 1955, sobre a dificuldade de fotografar em Salvador devido às
constantes chuvas.15
A partir da década de 1960, os técnicos do SPHAN passaram a ocupar a função
Correspondência de Rodrigo Melo Franco de Andrade, 31/10/1956. Arquivo Central do IPHAN/
Seção Rio de Janeiro. Arquivo Técnico-administrativo/ Representante – Gautherot (1945-1956).
12

Correspondência entre Rodrigo M. F. de Andrade e Godofredo Filho, 1938. Arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia.
13

Correspondência entre Rodrigo M. F. de Andrade e Godofredo Filho, 30/01/1943. Arquivo da
Superintendência do IPHAN na Bahia.
14

Correspondência de Marcel Gautherot a Rodrigo M. F. de Andrade, 01/02/1955. Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. Arquivo Técnico-administrativo/ Representante – Gautherot
(1945-1956).
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desses fotógrafos, momento caracterizado pela redução das contratações desses profissionais, possivelmente em razão do crescimento do quadro de funcionários da instituição e da distribuição, no mercado nacional, de equipamentos e materiais fotográficos. A documentação fotográfica produzida pelo Serviço do Patrimônio a partir deste
período foi alvo de críticas em um documento produzido por Eduardo Mello, técnico
da Instituição, em 29 de janeiro de 1991, intitulado “Produção da documentação fotográfica”. Para Mello, “a falta de uma diretriz para a produção de uma boa documentação fotográfica fica patente na defasagem em que se encontra o Arquivo Central nos
últimos anos”. Segundo o fotógrafo, o documento tem como objetivo,
(...) resgatar a qualidade técnica da documentação fotográfica como
forma de registro, e dar o devido valor que ela merece. O arquivo geral
do IBPC no Rio de Janeiro [denominação naquele momento do que
é hoje o Arquivo Central do IPHAN/RJ] comprova estas afirmações,
basta olhar a qualidade da documentação fotográfica produzida até a
década de 50 e a que é produzida nos últimos anos, que com raras exceções respeitam um projeto fotográfico (...). Para se realizar uma boa
documentação fotográfica, é necessário antes de mais nada, tempo
(não basta o tempo do clic), é fundamental estudar a insolação do
local do bem cultural em questão, durante todo o dia, fazendo-se as
anotações dos melhores ângulos e dos horários mais propícios. Feitas
as anotações necessárias, deve-se executar o serviço com equipamento
próprio para a foto de Arquitetura, isto é, câmeras profissionais que
utilizem negativos de grande formato, tipo 4x5 polegadas ou 120 mm,
permitindo ampliações com mais detalhes.

Nesse trecho, Eduardo Mello destaca a importância do fotógrafo especializado
nos trabalhos de registro de imagens do Patrimônio – o que realça o grande valor
dos fotógrafos contratados nas primeiras décadas, para os trabalhos de proteção do
patrimônio cultural e para a formação do acervo documental do SPHAN.
O acervo fotográfico do Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro, referência na área de preservação, é composto por cerca de 200.000 imagens – fotografias,
negativos em vidro, acetato e nitrato, slides – que retratam a atividade da instituição.
Deste total, 60.086 imagens são referentes às fotografias propriamente ditas, que
constituíram o recorte do objeto da pesquisa Os fotógrafos do patrimônio.
Dos 353 profissionais mapeados, cujas fotografias se encontram no Arquivo Central/RJ,16 optamos por apresentar um recorte de 41 fotógrafos, cujos trabalhos fotográficos se mostraram mais relevantes, dada a grande quantidade de suas fotografias (tabela 3).
16

Cabe destacar que foi pesquisada a Série Inventário no Arquivo Central do IPHAN/ RJ.
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Tabela 3
Fotógrafos

Quantidade de Local de atuação
fotografias

01
02
03
04

A. Kiss
Alberto Cruz
Assis Horta
Augusto C. da Silva Telles

370
209
207
202

05
06

108
648

07
08
09
10

Clap
Clarival do Prado
Valladares
Dora Alcântara
E. Falcão
Edgar Antunes
Edgar Jacintho Silva

11
12
13
14

Eduard Schultze
Eduardo Mello
Epaminondas Macedo
Erich Hess

296
122
232
5.367

15

Eurico Calvente

1.039

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fernando Machado Leal
Gilberto Ferrez
Halfeld
Harald Schultz
Herman Graeser
Herman Kruse
Jair Brandão
João José Rescala
Júlio Albe

462
51
273
69
614
235
133
503
696

317
144
581
2.814

BA, MA, PA, PB, PE
BA
MG
RJ, MG, SP, PE, MA,
PB, CE
PI
PE, GO, ES, BA, AL,
CE, MT, RJ, MG
MA, BA, PA, RJ, MT
BA, SP, MG
BA, SE, RJ, TO, GO
RJ, SP, MG, ES, BA,
GO, MT, MS, RS,
RO, TO, MA
RJ, MG
RJ, MG, SP, PE, PA, PB
BA, PE, AL
MG, RJ, ES, RS, SC,
PR, MS, MT, BA, MA,
PE, SE, PB, PA, AM
AM, AP, PA, RO, BA,
RJ, ES, MG, RS
RJ, RS, BA
MG, GO, RO, MT
MG
RJ, MG
SP, MG, RJ, PE
MG, SP, BA
BA
MG, CE
MA
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Tabela 3 (cont.)
Fotógrafos

Quantidade de Local de atuação
fotografias

25
26

Jurema Eis Arnaut
Kasys Vosylius

339
338

27
28
29
30

Lilian Jansen
Luís de Castro Faria
Lygia Maria Bentes
Marcel Gautherot

195
78
458
1.185

31 Milton Luz
32 Nadir Lima
33 Paul Stille
34 Paulo Thedim Barreto
35 Pedro Lobo
36 Peter Lange
37 Pierre Verger
38 R. Lopes
39 Renato Morgado
40 Silvanísio Pinheiro
41 Voltaire Fraga
Total de fotografias

300
416
497
446
631
156
72
135
677
1.259
43
22.917

RJ, MG
BA, AL, AP, PE, RN,
PA, RJ, MG
RJ
MT, PR, RJ, PB
MG, RJ, BA, PE
MG, RJ, DF, GO,
MA, PA, PE, BA, PB
MA
BA, SE
MG
RJ, PI
RJ, MG, BA, PE, RS
MG
BA
MA
MG, RS, RJ, PE
BA, SE
BA

Do total de 60.086 fotografias, foi possível fazer o levantamento da autoria de apenas 25.973, já que as 34.113 fotografias restantes aparecem sem autoria identificada.
Das 25.973 fotografias identificadas, 22.917 são dos referidos 41 fotógrafos selecionados (tabela 3) e as 3.056 restantes são dos outros 312 nomes levantados.
A pesquisa evidenciou também que grande parte dos profissionais que fotografou
para o IPHAN estava vinculada aos estudos do patrimônio, sendo, na maioria das
vezes, arquitetos, engenheiros e historiadores que fotografavam os bens culturais.
Os fotógrafos profissionais contratados pelo IPHAN atuaram, sobretudo, nas três
primeiras décadas e tiveram um papel fundamental nos trabalhos do Patrimônio
e na constituição do acervo do Arquivo Central. Dos 41 fotógrafos selecionados
foi possível constatar que apenas 13 tinham a fotografia como principal ocupa30

ção profissional – Erich Hess, Marcel Gautherot, Kasys Vosylius, Edgar Cardoso
Antunes, Herman Graeser, Peter Lange, Silvanísio Pinheiro, Harald Schultz, Paul
Stille, Pierre Verger, Pedro Lobo, Voltaire Fraga, Eduard Schultze. Os outros 28
estavam ligados aos estudos do patrimônio. Os 13 fotógrafos citados foram contratados para fotografar nas primeiras décadas, com exceção de Pedro Lobo, que integrou
o quadro de servidores do IPHAN, como fotógrafo, na década de 1980.
Consider ações finais
Um dos objetivos deste texto foi elaborar um relatório preliminar do levantamento
sobre o registro fotográfico do patrimônio cultural brasileiro e seus produtores, no
âmbito do IPHAN, realizado como parte da pesquisa desenvolvida para o projeto
financiado pela Caixa Econômica Federal. Contudo, não tem a pretensão de esgotar
a discussão sobre a relação entre a fotografia e os trabalhos do IPHAN e a atuação
dos fotógrafos que retrataram o patrimônio cultural, mas sim, suscitar questões para
serem desenvolvidas em trabalhos futuros.
Do que foi apresentado, podemos concluir que as fotografias foram fundamentais
para as atividades do SPHAN, uma vez que eram elas que possibilitavam a análise
pelos técnicos dos bens culturais espalhados por todo o Brasil e permitiam a proteção e a preservação dos monumentos. Nas três primeiras décadas de existência do
Serviço, foram contratados fotógrafos com a finalidade de retratar o patrimônio
brasileiro. Os fotógrafos contratados foram os responsáveis pela formação de grande
parte do acervo fotográfico da instituição. Nesse período, alguns profissionais envolvidos com as questões do patrimônio cultural (arquitetos, museólogos, historiadores, entre outros) também ficaram incumbidos do levantamento da documentação
fotográfica, especialmente, os responsáveis pela parte da preservação e da restauração
dos monumentos. A partir da década de 1960, os próprios funcionários do SPHAN
passaram a atuar como fotógrafos nos trabalhos de inventário e preservação.
Outra constatação evidenciada é a de que, nas regiões em que a atuação do
Patrimônio foi mais presente, houve uma maior concentração de fotógrafos. Bahia,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco foram os estados
nos quais os fotógrafos mais atuaram, principalmente, os fotógrafos especializados
– Erich Hess, Marcel Gautherot, Kasys Vosylius, Edgar Cardoso Antunes, Herman
Graeser, Peter Lange, Silvanísio Pinheiro, Harald Schultz, Paul Stille, Pierre Verger,
Pedro Lobo, Voltaire Fraga, Eduard Schultze.
Na pesquisa realizada no Arquivo Central do IPHAN/RJ, mapeamos 353 profissionais cujas fotografias encontram-se, sobretudo, nas Séries Inventário e Processos
de tombamento.17 Optamos por aprofundar o levantamento sobre 41 profissionais,
31

pela relevância destes para a constituição do acervo da instituição. Porém, um trabalho que contemplasse os 353 profissionais seria fundamental para entendermos
qual era o vínculo estabelecido por eles com o IPHAN, já que existem também casos
de fotografias doadas ao Instituto (fotografias de Robert C. Smith, David Vestal,
entre outros). Para uma análise mais completa, seria necessário um levantamento
da documentação textual e fotográfica presentes nos arquivos das Diretorias Regionais, hoje denominadas Superintendências Estaduais, sobretudo, das que surgiram
na primeira década de funcionamento da instituição, como Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Dessa forma, poderíamos compor um cenário detalhado e
abrangente dos fotógrafos e dos profissionais que, com seus “olhares” e suas câmeras,
registraram e preservaram o patrimônio cultural brasileiro.

Os nomes dos operadores, como eram denominados pelo IPHAN, aparecem no verso das fotografias, junto com o nome do bem, o estado e município onde está localizado o monumento, o número da
fotografia e do negativo, e o dia, mês e ano em alguns casos. Nas fotografias produzidas por fotógrafos
profissionais é comum aparecer o carimbo do fotógrafo.
17
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Estatísticas preliminares da atuação dos fotógr afos
do Patrimônio
Quantidade de fotógr afos por década e
por região do Br asil

* O levantamento estatístico foi elaborado a partir dos 353 profissionais cujas fotografias encontramse no acervo do Arquivo Central do IPHAN/RJ.
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Quantidade de bens tombados por década e
por região do Br asil
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Quantidade de fotografias por região (1937-1987)
Região do Brasil
Estado
Norte
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
Nordeste
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Centro-Oeste
DF
GO
MS
MT
Sudeste
ES
MG
RJ
SP
Sul
PR
RS
SC
Total

1937-1987
0
340
146
1.372
298
2
184
611
6.934
1.302
2.918
1.050
8.178
570
572
1.016
257
1.490
138
866
1.052
12.568
12.287
3.448
462
1.597
428
60.086
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o fotógr afo
Erich Joachim Hess
Bettina Zellner Grieco

Atrás da máquina está sempre o olho do artista, que usa a
câmara como instrumento da sua arte. (Rachel de Queiroz)

Erich Joachim Hess nasceu no dia 12 de dezembro de
1911, em Hamburgo, Alemanha. De família judia de
classe média alta, formou-se em 1929 no ginásio da Johanneums Gelehrtenschule, uma escola tradicional da cidade. Como prêmio pela formatura, ganhou uma viagem
de navio para a Inglaterra. Nesse mesmo ano, iniciou suas
atividades profissionais na Shell como comerciário, empresa na qual permaneceu até 1936.
Suas primeiras incursões na fotografia, ainda como
amador, foram as fotos feitas na viagem à Inglaterra em
1929 e as das Olimpíadas de 1936, em Berlim. Já nessa
época, demonstrava ser um admirador da máquina fotográfica Leica.
Com a ascensão do nazismo, Hess decidiu sair da Alemanha, partindo de Hamburgo em 14 de setembro de
1936. Chegou ao Rio de Janeiro no dia 10 de outubro,
conseguindo logo a seguir seu primeiro trabalho no Brasil. De início, trabalhou com demonstração e venda da
máquina de fotocópias Lumo-print, inclusive na IX Feira
Internacional de Amostras, ocorrida na Ponta do Calabouço, e posteriormente como representante da firma de
importação K. Thurmann-Nielsen.
Ainda em 1936, ao realizar reproduções fotográficas de
quadros e pinturas na Biblioteca Nacional para a confecção de um calendário da Livraria Kosmos Editora,
entrou em contato com funcionários do então Serviço
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do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em especial com Rodrigo
Melo Franco de Andrade, diretor do órgão à época. Hess, que a partir desses trabalhos de reprodução se tornara profissional e vivia exclusivamente da fotografia,
realizou, entre 1937 e 1945, trabalhos para o SPHAN como freelancer. Essa modalidade de trabalho era utilizada pelo SPHAN, que não tinha verbas para manter uma
equipe fixa de fotógrafos, de forma que os trabalhos de documentação dos monumentos eram encomendados diretamente por Rodrigo M. F. de Andrade a diferentes
fotógrafos ou solicitados aos representantes regionais da instituição responsáveis pelas obras realizadas nos monumentos.
Em 1938, Hess realizou sua primeira viagem a serviço do SPHAN a Diamantina,
Minas Gerais, a pedido de Rodrigo M. F. de Andrade. Essa viagem, em que foi
sozinho, foi considerada por Hess como sua descoberta como fotógrafo, particularmente devido às fotografias que fez do Mercado de Diamantina. Para essa viagem,
foi-lhe entregue uma lista com os bens que deveriam ser fotografados. Sobre isso, o
fotógrafo escreveu em seu livro Isto é o Brasil!, cuja primeira edição data de 1959:
Mandava-me então, o Diretor do DPHAN [denominação do
SPHAN entre 1946 e 1970] documentar fotograficamente as
relíquias históricas e artísticas de Minas; e gosto de recordar que, das
instruções que recebi para a tarefa, constavam desenhos do punho do
Mestre Lucio Costa, onde se especificavam detalhes de monumentos
ou obras de arte que deviam ser fotografados minuciosa e especialmente. (Hess, 1959)

Em algumas empreitadas, Hess era acompanhado por um arquiteto ou técnico,
que indicava o que devia ser fotografado, como nas viagens que fez fotografando
as fazendas e monumentos do estado do Rio de Janeiro, em 1939 e em 1941, com
o arquiteto Paulo Thedim Barreto, ou documentando o Mosteiro de São Bento, no
Rio de Janeiro, com Dom Clemente da Silva Nigra, também em 1941.
Hess, contudo, não se atinha unicamente ao pedido oficial. Com o tempo e a experiência adquiridos, já identificava o que era necessário fotografar para compor a
documentação de um monumento. Em uma igreja, por exemplo, fotografava a fachada, o forro, os arcos laterais, as santas, as alfaias e o que mais achasse interessante.
Descobriu em todos os lugares pelos quais passou novas belezas arquitetônicas,
sendo-lhe inclusive creditada, por Rodrigo M. F. de Andrade, na introdução do
livro citado acima, a “descoberta de vários monumentos de relevante importância do patrimônio artístico do Brasil” (Andrade, 1959), como a Igreja de Santo
Amaro de Brumado e a Capela de São José de Itapanhoacanga, ambas no estado
de Minas Gerais.
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Além da grande contribuição de Hess para os trabalhos de inventariação fotográfica da arquitetura tradicional brasileira, pode-se destacar também a sua significativa
colaboração para a constituição do acervo fotográfico do SPHAN como o conhecemos hoje. Viajou por todo o país pelo SPHAN, fotografando o patrimônio cultural
brasileiro nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pará e Amazonas.
Devido ao longo tempo que trabalhou para o SPHAN, o fotógrafo se tornou amigo de Rodrigo M. F. de Andrade e de outros técnicos do Patrimônio, como Paulo
Thedim Barreto. Este inclusive foi seu padrinho no casamento com Clio da Mota
Assunção, em 1942, celebrado no Mosteiro de São Bento por Dom Clemente da
Silva Nigra e Monsenhor Franca.
Em 1942, paralelamente à atuação no SPHAN, foi contratado pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) para fotografar as obras de saneamento e a extração
de borracha no Amazonas; a rotina dos médicos; os ambulatórios e enfermarias; o
laboratório de malária. Para o SESP, ele percorreu a Amazônia, parte da região Nordeste, o Vale do Rio Doce e a Serra de Itabira.
A partir de 1945, Hess passou a se dedicar principalmente a trabalhos comerciais;
entre eles, para a empresa Panair do Brasil, que visava divulgar a imagem do país
no exterior através de calendários e fotografias de seus aviões. Esse serviço fez com
que viajasse por quase dois anos pelo país. De 1947 até a década de 1980, realizou
trabalhos para a Companhia Siderúrgica Nacional, fotografando suas usinas e minas
de ferro.
Por se interessar por arte, Hess participou entre 1959 e 1965 do curso de pintura
por correspondência dado pela Famous Artists School (FAS), de Connecticut, Estados Unidos. Anos depois, em 1977, participou do Encontro de Pintura “Paço Imperial”; em 1978, do 1º Salão Sociedade de Aquarelistas do Brasil em Petrópolis; em
1979, do 1º Encontro Nacional de Aquarelistas, também em Petrópolis; dentre outras exposições. Ainda em 1979, realizou, no foyer da Sala Cecília Meirelles no Rio
de Janeiro, uma exposição individual de aquarelas que mereceu uma apresentação
elogiosa do escritor Rubem Braga – seu amigo desde a época em que trabalharam
juntos no SESP – que considerava Hess um “grande conhecedor do Brasil, de sua
paisagem e de sua arquitetura barroca”. (Braga, 1979)
Suas fotos figuram em diversas obras, como nos livros: Isto é o Brasil! (1959), com
fotografias de sua autoria, prefácio e legendas de Rachel de Queiroz e introdução de
Rodrigo M. F. de Andrade; Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942, de
Philip L. Goodwin (1943); Contemplação de Ouro Preto (1954), de Murilo Mendes;
Isto é a Bahia!, de autoria de Edgard Cerqueira Falcão (1955); Isto é o Rio de Janeiro!
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(1963); como também em obras de Germain Bazin e de Heloísa Alberto Torres; e na
Enciclopédia Britânica, segundo informações de Hess em entrevistas (Cpdoc, 1987)
ou de sua filha, Lilia Hess, em conversa com a nossa equipe.
No final da década de 1930, Hess foi convidado ainda a participar do livro sobre
os dez anos do governo de Getúlio Vargas junto com uma equipe de fotógrafos. Denominado Obra Getuliana, o livro, que acabou não sendo publicado, visava documentar as realizações de Vargas por todo o Brasil.
Além dos livros, Hess teve suas fotografias publicadas em diversos jornais e revistas nacionais e internacionais, ilustrando artigos ou capas. Produziu fotografias de
miolo e de capa para as revistas Reader’s Digest, Manchete, Revista Esso, Visão (capas
de Rachel de Queiroz e Gilberto Freyre), para as alemãs Quick e Stern, e as norteamericanas Business Week, Time e Life. Suas fotos foram utilizadas também em artigos publicados em O Observador Econômico, editado por Olímpio Guilherme; no
jornal Correio da Manhã; e em propagandas.
Suas fotografias e, posteriormente, suas aquarelas, lhe renderam inúmeras medalhas e menções honrosas. Em 1950, foi premiado na Primeira Exposição Mundial
de Arte Fotográfica com a medalha de bronze na categoria “O mundo em reportagens fotográficas”; e, em 1981, recebeu o primeiro lugar no II Salão de fotografias
“Memórias de Petrópolis”.
Hess, já adaptado ao Brasil e atuando sempre como fotógrafo independente – freelancer –, colaborou na documentação e na produção de arquivo significativo da diversidade do país e das transformações pelas quais este passou. Além do patrimônio
cultural do Brasil, sua produção fotográfica documenta aspectos socioculturais e
históricos, urbanísticos e paisagísticos, como também tecnológicos e industriais: a
primeira missa de Brasília em 1957; o primeiro motor brasileiro de avião; a construção da Avenida Perimetral, só para citar alguns exemplos.
Extremamente organizado, Hess costumava manter dois cadernos de controle: um
de processamento de laboratório, no qual constavam informações como a data, o tipo
de filme, o tempo de exposição e a temperatura; e outro onde eram anotados os trabalhos feitos durante o ano, indicando a fotografia, o dia e os objetos fotografados.
A partir dessas informações, foi possível datar e confirmar a autoria de algumas
das fotografias utilizadas nesta publicação. Nas fotografias pesquisadas no Arquivo
Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ), constam geralmente dois carimbos no verso: um com o ano em que a foto foi feita; e outro com a logomarca
de Hess. Observou-se que a logomarca passou por modificações, sendo encontrados
pelo menos dois modelos distintos. Muitas das fotos apresentam ainda o título da
foto escrito a lápis por Hess. Este levava seu próprio equipamento – lâmpadas, tripés,
refletores – em seus trabalhos para o SPHAN. Contava no laboratório com a ajuda
do laboratorista e fotógrafo José Leitão.
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Após seu falecimento, em 1995, seu acervo, composto por diários, negativos e contatos, passou aos cuidados de seus dois filhos. O ACI/RJ tem sob sua guarda cerca de
5.300 fotografias realizadas por Hess, produzidas entre os anos 1930 e 1980.
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Entrevista com
Erich Joachim Hess
Data da entrevista: 16 de agosto de 1983
Local: Estúdio do fotógrafo. Rio de Janeiro.

Erich Hess na Fortaleza de Santa Cruz
(Niterói/RJ), 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

45

Ficha técnica

Denominação:

Erich Joachim Hess (Hamburgo, Alemanha, 12/12/1911 –
Rio de Janeiro/ RJ, 26/08/1995)

Notação no Arquivo:

MO_012_EJH_tx.

Razão da Entrevista:

Erich Hess realizou significativo trabalho fotográfico para
o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), podendo ser considerado um de seus principais
colaboradores como fotógrafo. Além dos trabalhos para o
SPHAN, fotografou para a Panair do Brasil, para o Serviço
Especial de Saúde Pública (SESP) e para o então ministro
da Educação e Saúde Gustavo Capanema. Suas fotografias
foram publicadas em revistas e nos livros Isto é o Brasil!, de
sua autoria; Isto é a Bahia!; Isto é o Rio de Janeiro!

Data:

16 de agosto de 1983

Local:

Estúdio do fotógrafo, Rio de Janeiro

Duração:

-

Suporte:

-

Entrevistadores:

Teresinha Marinho (TM)

Sumário:

Primeiros trabalhos no Rio de Janeiro, em 1936, reproduções na Biblioteca Nacional. Contato com Deoclécio
Redig de Campos e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Viagem para Diamantina (MG), de março a maio de 1938, seu
primeiro trabalho fotográfico para o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Fotografias em
Serro (MG). Descoberta de Itapanhoacanga (MG). Leitura
da apresentação feita por Rodrigo para o livro Isto é o Brasil!, publicado por Hess. Fotografias publicadas na Revista
do Patrimônio. Fotografias expostas no Metropolitan Museum de Nova Iorque. Descrição do Mercado de Diamantina e das procissões.
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Sumário (cont.)

Nascimento em Hamburgo; estudo na Johanneums Gelehrtenschule. Fotógrafo amador na Alemanha. Trabalho na
Shell (1929-1936). Ascensão de Hitler e do nazismo, do
antissemitismo; saída da Alemanha e decisão de vir para o
Brasil. Chegada ao Rio de Janeiro em outubro de 1936.
Trabalho na Feira de Amostras em 1936; representante em
uma firma de importação. Fotografias para a Panair do Brasil, década de 1940. Fotografias de fazendas do estado do
Rio de Janeiro, em 1941, acompanhado de Paulo Thedim
Barreto. Fotografias de igrejas na cidade do Rio de Janeiro.
Detenção ocorrida em Petrópolis.
Viagens para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais.
Fotografias de usinas, entre elas a Usina de Volta Redonda.
Primeira viagem a Ouro Preto (MG), em julho de 1938,
acompanhado de Rodrigo Melo Franco de Andrade, José de
Souza Reis, Vinicius de Moraes; fotografias nas cidades de
Santos Dumont, Ouro Preto, Mariana. Encontro com o arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira. Primeiras fotografias dos profetas de Congonhas do Campo (MG). Fotografias
de Cachoeira do Campo (MG) e da Granja das Margaridas.
Viagem ao Nordeste, acompanhado de Rodrigo Melo
Franco de Andrade. Fotografias em Salvador (BA); encontro com Godofredo Filho e Dom Clemente da Silva Nigra. Fotografias da cidade de Cachoeira (BA), incluindo
Paraguaçu. Visitou e fotografou, em Sergipe, as cidades de
Aracaju, São Cristóvão, Colégio, Socorro, Retiro, Maruim,
Nossa Senhora Divina Pastora, Santo Amaro, Laranjeiras.
Viagem para Pernambuco; fotografias em Recife, Olinda e
Igarassú; fotografias em João Pessoa, na Paraíba.
Trabalho no Serviço Especial de Saúde Pública (SESP),
onde conheceu o escritor Rubem Braga.
Viagem pelo estado do Espírito Santo em setembro de
1940, passando pelas cidades de Iconha, Anchieta, Guarapari, Viana, Vitória, Vila Velha, Nova Almeida, Serra, Aracruz, Cariacica.
Viagem pelo estado do Rio de Janeiro em janeiro de 1941
acompanhado por Paulo Thedim Barreto. Fotografias de
fazendas e edifícios em Campos (RJ).
Início da vida profissional como fotógrafo; aprendizado;
concorrência; uso da máquina fotográfica de 35 mm.
Procedimento para fotografar monumentos: era acompanhado por um arquiteto que indicava o que devia ser fotografado ou fazia o trabalho sozinho por já saber o que
deveria ser fotografado. Contato com outros fotógrafos,
como Marcel Gautherot.
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Sumário (cont.)
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Em 1940, participação no livro não publicado sobre os dez
anos de Getúlio Vargas organizado por Gustavo Capanema
Capanema; fotografias dos estados do Sul do país. Vendeu
fotografias para a companhia aérea Varig e para a Melhoral.
Contato com o interventor do Paraná, Manoel Vivas.
Amizade com Manuel de Paiva, sacristão da Igreja de São
Francisco de Assis, em Ouro Preto (MG).
Convivência no Patrimônio com Dona Judith Martins,
Paulo Thedim Barreto, Rodrigo Melo Franco de Andrade,
Alcides Rocha Miranda, Carlos Leão, Carlos Drummond,
Heloísa Alberto Torres.
Documentação fotográfica da Quinta da Boa Vista, do
Museu Imperial (Petrópolis/RJ) e do Pinel (antigo Hospício de Pedro II), no Rio de Janeiro.
Amizade com o poeta e engenheiro Joaquim Cardozo.
Perda de contato com o Patrimônio.
Máquinas fotográficas utilizadas durante a carreira.
A doença do filho o levou a São Paulo (final dos anos 1940),
onde teve contato com o fotógrafo Peter Scheier.
Início do uso do flash.
Contato com o fotógrafo Keffel, da revista O Cruzeiro.
Menção a alguns fotógrafos que atuavam no Rio de Janeiro, como Frussa, Rembrandt, Carlos, Peter Lange.
Desenvolvimento da fotografia, das máquinas fotográficas;
o aparecimento do videocassete; preparação de uma foto,
dando como exemplo uma foto da Usina Volta Redonda.

Entrevista com
Erich Joachim Hess
TM – Teresinha Marinho
EJH – Erich Joachim Hess

TM – Conversa com E r ic h He s s , em 16 de agosto de 1983, no estúdio do

fotógrafo. Erich Hess foi um dos primeiros colaboradores do SPHAN* e o
primeiro, realmente, como fotógrafo. Nos arquivos do SPH A N*, encontrei,
desde o início, na documentação que tenho pesquisado, o nome do senhor
relacionado a uma viagem, a primeira feita a Ouro Preto*. Mas parece que o
senhor tem documentação anterior a essa viagem.

EH – Ah! Eu tenho feito muitas coisas. Acho que o primeiro trabalho que eu fiz in-

diretamente para o Patrimônio* foi na Biblioteca Nacional*, em fins de 1936.
Eu estava na Biblioteca Nacional fazendo umas fotografias para uma folhinha [calendário] de um amigo com vistas do Rio de Janeiro. Mexemos com
quadros antigos e desenhos do Rio de Janeiro. Estava presente, por acaso, o
Dr. Deoclécio Redig de Campos*, que é um curador do Museu do Vaticano.
Então, ele perguntou se eu também podia fazer umas fotografias para ele. E
eu disse: “Perfeitamente”. Ainda tenho aqui uma dessas fotografias, desses
desenhos. Mais tarde eu consegui, por intermédio de Dona Lygia*, fazer reproduções na Biblioteca Nacional de quadros e pinturas.

TM – Lygia Martins Costa?
EH – É. Muito amiga ... Eu ainda hoje estou em contato com ela. Quando o Dr.

Deoclécio disse: “Olha, o senhor vai...” – provavelmente ele me disse o “senhor”, porque naquela época não deve ter sido “você” – “vai ter que se dirigir
ao Dr. Rodrigo*, diretor do Patrimônio. Eles vão fazer o pagamento da história”. Aí comecei a ficar em contato com o Rodrigo. Naquela época, estava lá
também o Lucio Costa*, que tinha feito, junto com o Rodrigo, no início de
1937 ou fins de 1936, uma viagem para Diamantina*. E foi aí que disseram:
“Bom, você não podia dar uma viagem para Diamantina?” Eu disse: “Perfei-

*

Os termos assinalados com asterisco remetem aos verbetes dispostos em ordem alfabética a partir da
página 129.
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tamente”. Era solteiro naquela época; não tinha ninguém; estava sozinho. Contei
só para os meus amigos. Eu disse: “Vou fazer uma viagem para o Patrimônio”.
“Ora, você é maluco, você não vai receber nunca. Não vão pagar nunca. Isso aqui
é uma aventura”. Eu disse: “Mas eu vou fazer”. Então eu fiz mesmo. Olha, isto
aqui é o pedido: “Colégio Nossa Senhora das Dores”* (Foto 1). Isso foi feito não
sei quando, mas veja: “conjuncto” ainda escrito com c – “conjuncto”. Esta viagem
começou, conforme o meu livro [caderno], em 18 de março de 1938 e foi até 18
de maio. Foi meu primeiro trabalho. Então, eu anotei assim, mas está tudo escrito em alemão: a saída do trem está aqui – o trem não saía de Dom Pedro II; saía
da estação Alfredo Maia –; a chegada e os trabalhos todos em Diamantina.
TM – O senhor estava com Dr. Lucio ou foi só?
EH – Não, estava sozinho. Me mandaram sozinho.
TM – Depois da viagem do Dr. Lucio?
EH – Depois da viagem de Dr. Lucio, porque ele tinha visto coisas muito bonitas.

O que chamou a atenção do Dr. Lucio Costa – porque era uma coisa estranha,
diferente –, era que, nos altares laterais tinham uns desenhos gravados com
ouro, em cima de madeira (Foto 2). Quer dizer: a chapa de ouro muito fina,

Foto 1 Colégio Nossa Senhora das Dores (Diamantina/MG). Erich Hess, 1938.
ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 2 Desenhos gravados com ouro. Altar lateral
da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Monte do Carmo (Diamantina/MG). Erich Hess,
1938. ACI/RJ. Série Inventário.

folha de ouro gravada com linhas finas. Fazia muita questão que eu fizesse a
documentação daquilo. Eu não entendia muito. Não sabia nada do que era
altar-mor, o que era altar, mas queria saber. Levei um dicionário para saber.
Tenho aqui: altares laterais. Está escrito aqui Seitenaltar.
TM – Esta é a relação dos documentos que o senhor deveria fotografar?
EH – Exatamente. Esse é o pedido oficial. Fiz uma xerox; está aqui para a senhora.

Depois, eu aumentei mais as coisas, falando com as pessoas: a casa de Dona Julinha Matta Machado* (Foto 3), a casa inteira; também a casa da Rua Francisco Sá*, com um balcão (Foto 4), perto da casa de Dona Julinha. [Fotografei] a
casa do Kubitschek. Tinha lá o Palácio do Arcebispo, quer dizer, a varanda do
Palácio do Arcebispo, [que] olha para a cidade. Tem uma porção de fotografias aqui. Bom, isto aqui tudo vai até Diamantina. Mas tem também Serro*
(Foto 5). Quando acabei em Diamantina, viajei para Serro num caminhão
de queijo – tem aqueles famosos queijos lá. E esse caminhão quebrou no meio
da viagem, entre Diamantina e Serro, de noite. Então, não podia mais continuar. Disseram então: “Bom, você vai saltar, e vamos chamar um burrinho.
Você se senta no burrinho e vai até uma cidade pertinho daqui. Essa cidade se
chama Itapanhoacanga”. Eu descobri ... Não conhecia. Até no meu livro [Isto
é o Brasil!], que depois publiquei, o Rodrigo escreve: “O cartógrafo imaginoso
que quisesse empreender agora o levantamento de um mapa geral ilustrado do
Brasil, um pouco à feição descritiva e pitoresca dos mapas antigos, encontraria
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Foto 3 Casa de Dona Julinha Matta Machado (Diamantina/MG). Erich Hess, 1938.
ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 4 Casa da Rua Francisco Sá (Diamantina/
MG). Balcão com muxarabi. Erich Hess, 1938.
ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 5 Serro (MG). Conjunto de Santa Rita. Erich
Hess, 1938. ACI/RJ. Série Inventário.

nas páginas deste livro elementos valiosos para delinear, em qualquer escala,
uma ‘aparência’ muito sugestiva do território brasileiro. Aqui, de fato, estão
reunidos pormenores característicos, urbanos e rurais, de nossas paisagens e
de nossa gente, ao longo de quase toda a extensão do país. Erich Hess fixou-os
com sensibilidade de artista plástico e discernimento agudo da diversidade das
coisas e do povo brasileiro que importava destacar. Pouco após haver desembarcado no Rio, muito jovem, com ânimo de fixar domicílio entre nós, por
se sentir desajustado em sua Hamburgo convertida ao nazismo, principiou a
colaborar nos trabalhos de inventariação fotográfica da arquitetura tradicional
do Brasil. E, dentro em breve, estava tão perfeitamente identificado com o
meio e habilitado para o exercício da incumbência a ele cometida, que se lhe
deve a ‘descoberta’ de vários monumentos de relevante importância do patrimônio artistico do Brasil, tais como a Igreja de Santo Amaro de Brumado*
(Fotos 6 e 7) e a Capela de São José de Itapanhoacanga* (Fotos 8 e 9), em
zonas rurais do Estado de Minas. Este livro constitui uma expressiva antologia de imagens do Brasil tiradas do natural por um observador arguto, que é
também um artista sensível”.

Fotos 6 e 7 Igreja de Santo Amaro (Distrito de Brumal, Município de Santa Barbara/MG). Fachada e
interior. Erich Hess, [1941]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 8 e 9 Igreja de São José de Itapanhoacanga (Alvorada de Minas/MG). Fachada e forro da nave. Erich
Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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Agora, tem aqui também o prefácio de Dona Rachel de Queiroz*. Isto não
preciso ler ... quer que eu leia?
TM – Não, lá na biblioteca tem o seu livro.
EH – O meu livro está lá?
TM – Sim. E o senhor recebeu por essa viagem à Diamantina?
EH – Ah! Recebi tudo. Sempre o Patrimônio pagou. A Dona Judith* sempre pagou.

O Rodrigo emitia o cheque e ela assinava.

TM – E como pagava? Pagava bem?
EH – Na caixa, à vista.
TM – Demorava a pagar?
EH – Não. Arrumavam sempre o dinheiro, porque o Rodrigo tinha umas verbas.

Aliás, o preço naquela época era de dez mil réis a fotografia; ficou assim por
muito tempo; mais tarde foi ajustado. O Patrimônio sempre pagou bem.
Vou dar o meu curriculum vitae para a senhora, [lá] está tudo escrito quando
comecei a trabalhar. Mas [essas fotografias] não foram sempre publicadas,
porque o Rodrigo fazia questão que esse material ficasse só para eles. Ele publicou algumas coisas na revista anual [Revista do Patrimônio*]. Tem até no
Pavilhão do Brasil na feira de 1939*, em Nova Iorque. Em 1939, os profetas*
[de Congonhas] figuravam ainda em uma ampliação no Metropolitan, o que
foi para mim uma vitória. Depois, em 1940, naquela época quando o Brasil e
os Estados Unidos começaram aquela amizade com o Walt Disney, que veio
aqui no Brasil, e [surgiu] um interesse especial por Carmen Miranda, veio
dos Estados Unidos o Metropolitan Museum, [representado por] um senhor
gordo, muito simpático, Mr. Taylor. Ele disse: “O que vocês têm?”. E eu disse:
“Fotografias do Patrimônio”. Mostrei então uma porção. Ele viu e perguntou:
“Mas quantas você tem?”. Eu disse: “Umas 600, 700”. Então ele disse: “Let’s
make a thousand”. Pediu 1.000 fotografias. Mandei 1.000 fotografias para
o Metropolitan Museum. Agora, eu não sei se foram registradas lá e de que
forma. Lembro que de todo o trabalho feito até esta época, de 1937 até 1940,
já tinha 1.000 fotografias sobre o Patrimônio.

TM – Diamantina foi uma descoberta para o senhor como fotógrafo?
EH – Ah sim! Especialmente o mercado* (Fotos 10 e 11). O mercado era uma coi-
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Foto 10 Mercado (Diamantina/MG). Interior. Erich Hess, [1938]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 11 Vista do Mercado (Diamantina/MG). Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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sa do outro mundo. Tenho umas fotografias do mercado; do pessoal dentro
do mercado; gente assim vestida – eu queria até comprar esta fivela do cinto
deste rapaz, mas ele não queria vender. Tinham facões grandes. [As pessoas]
vinham de longe nos burros, animais de carga, e ficavam de noite dormindo
lá. Tiravam a mercadoria dos burros, botavam e espalhavam assim fora, e
dentro ficavam todas as redes. O pessoal dormia lá no chão, em cima de uma
palhazinha e ali faziam os fogos. Acendiam e cozinhavam ali dentro. Tudo
muito rústico. E lá também vi, pela primeira vez, procissões (Fotos 12 e 13).
Não tinha visto na Alemanha, porque Hamburgo não é zona católica. Em
Diamantina tinham grandes procissões, enormes, subindo lá pelo alto das
igrejas, passavam pela cidade ... Muito sérias as pessoas, muito religiosas. Não
sabia quem era arcebispo. Não conhecia gente nenhuma. Era tudo novidade
para mim.
TM – Essas fotografias daqui têm cópia lá no Patrimônio?
EH – Não de tudo. No Patrimônio só tem algumas do mercado, as mais interessan-

tes. Das igrejas, deve ter tudo.

Foto 12 Procissão (Diamantina/MG). Erich Hess,
s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 13 Igreja Basílica (Diamantina/MG). Procissão. Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

TM – Eu vou pedir ao senhor para retornar ao seu país e à sua vinda para o Brasil.

Que idade o senhor tinha? De onde veio? Por que veio? Como veio?

EH – Nasci em Hamburgo. Fui para escola e fiz três anos de estudos na Vorschule

[escola primária]. De lá, então, fui para o ginásio, que se chamava Johanneums Gelehrtenschule. Era uma escola muito antiga que, exatamente quando
saí de lá, em 1929, fez 400 anos. Eu ganhei até um prêmio, uma viagem de
navio para a Inglaterra, e os jornais [noticiaram] “the first german tourist ship
after the war”, o que quer dizer: o primeiro navio turístico alemão depois da
guerra. Tenho essas fotos da primeira viagem que fiz. De lá, acabando minha
escola em 1929, eu queria fazer uma [outra] viagem de navio, para conhecer
um lugar mais distante. Mas não consegui. Então trabalhei na Shell, no comércio livre, escrevendo cartas, visitando a freguesia. Isto foi mais ou menos
durante uns seis a sete anos, de 1929 até 1936. Acontece que, em 1933, vem
o Hitler [que] já estava ameaçando muito antes. E, como sou de descendência
semita, isso naturalmente todo mundo conhecia na companhia. Começou
aquele movimento grande e o pessoal vestia uniforme, cantava, marchava,
– marchava-se muito –, ia-se às festividades. Na repartição onde trabalhava,
tive diversos amigos que diziam: “Olha, agora vou entrar também na SS”. E,
assim, as amizades que tinha lá se separaram pouco a pouco. Até que um belo
dia, em 1936, chegou uma carta [dizendo]: “Nós tomamos conhecimento que
o senhor, no futuro, não pode mais tomar parte das nossas festividades”. Porque, a senhora sabe, todo mundo, depois de 1933, que entrava, de manhã até
de noite, na sua sala, dizia: “Heil Hitler”. Levantava a mão e todo mundo se
cumprimentava sempre desta maneira. Eu não podia nem fazer isso. Começava também a época quando a gente usava o “J” [Judeu]. A cidade de Hamburgo é uma cidade mais liberal. Aí esse movimento começou com mais intensidade, quebraram janelas de grandes lojas comerciais. Eu não morava direto
na cidade de Hamburgo, morava um pouquinho fora, num lugar chamado
Blankenese. Mas eu ia todos os dias para a cidade. Eu tinha muitos amigos em
todo lugar e comecei então a ver: “Esse negócio aqui não vai dar mais. Bem,
mais cedo ou mais tarde tenho que sair”. Havia esse famoso slogan que dizia:
“Quem não está conosco está contra nós”. Quer dizer, eu não podia estar com
eles, tinha um programa todo oficial de extermínio dos judeus e tudo. Então,
resolvi sair de alguma forma. Procurei por todo canto, escrevi cartas para
fora, mas não dava certo. Até que, um belo dia, eu vi um filme de propaganda
do Brasil. Me lembro das palmeiras da Rua Paissandu. E eu descobri, numa
visita a uma tia em Berlim, que tinha uma pessoa conhecida da nossa família
que era um comerciante aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Chamava-se Artur,
era um homem muito bom, um importador. Ele acolhia diversas pessoas que
vinham a ele. Agora, eu não tinha documento nenhum. Então, escrevi a ele,
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e ele disse para mim: “Se você quiser vir aqui, venha. Você chegando aqui,
eu posso dar apoio”. Nem sei mais como é que foi. Soube que a possibilidade
seria então vir como turista. Saí como turista, porque eu não arranjei visto
definitivo. E este visto de turismo era para voltar em três meses. Entrei no
navio francês, saímos, comprei uma máquina Leica, uma mala com as coisas,
algumas roupas de vestir e fui-me embora. Deixei a família, tudo ...
TM – O senhor já fazia fotografia lá?
EH – Lá eu era amador. Me interessava muito por 35 mm. Achava formidável a Lei-

ca. Tenho uma porção de fotografias. E a última coisa que tinha fotografado
na Alemanha como amador foram as Olimpíadas em Berlim de 1936. E logo em
seguida fui embora. Eu fui no dia 14 de setembro e cheguei a 10 de outubro
de 1936 no Rio de Janeiro. Era um dia chuvoso, feio. Eu desembarquei e uma
pessoa recomendada em Hamburgo me esperava no porto. E disse: “Você
trouxe alguma coisa para mim?”. “Trouxe”. Entreguei um saco grande. Naquela época a alfândega pouco se incomodava, uma beleza. Só queria saber
que eu tinha aqui uma tela de projeção. Tive dor de cabeça para explicar ao
sujeito na alfândega o que era uma tela de projeção. A tela era especial, porque
já era muito avançada, [com pó de vidro], que dá um certo brilho e melhora
a reprodução. Passei bem. Então, no dia seguinte, o meu amigo disse: “Vem
cá, vamos lá no meu apartamento e eu vou te mostrar o que você trouxe”. Um
tapete enrolado, que tinha trazido sem saber o que era. Fui-me embora [da
Alemanha], e só o que podia levar mesmo eram dez marcos. Vim sem dinheiro. Aí comecei logo, por intermédio de uma outra pessoa, [a trabalhar] aqui,
na feira de amostras [em 1936]. Um sujeito tinha me dado a possibilidade de
mostrar na feira a primeira máquina tipo xerox, de reproduzir sem fio. Somente um papel sensível do gênero fotográfico que se podia usar num lugar assim
meio escuro. Botava em cima um jornal, iluminava uma caixa de luz, acendia,
botava um instantinho, tirava e pronto, a gente revelava. Secava num instante
e isso era a primeira fotocópia. Era um sucesso. Mas não era autorizado ainda.
Eu sei que eu vendi. Assim comecei a vender a Lumo-print. Fiz uma exposição
aqui na feira de amostras, quando veio o Getúlio [Vargas] [inaugurar a feira]
com as motocicletas [batedores]. Impressionava. Todo mundo achava interessante. Tinha lá também um sujeito que era um contínuo da Câmara dos Deputados, que disse: “Por que não vai fazer uma exposição para nós na Câmara
dos Deputados? Vou lhe levar lá”. Então fomos. Arranjei um pedido naquela
firma [K. Turmann-Nielsen] que tinha aqui, de importação, fiz a exposição e
vendi. Quando era época de pagar, pagaram. Então eu trabalhava na base de
comissão. Aí, quando foi entregue e pago tudo, o contínuo disse: “Mas, agora,
a minha comissão, não é?”. Imagina. Eu não sabia disso – comissão – que
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aquilo existia. Então, ele me deu aquela famosa palavra que nunca vou esquecer: “É praxe”. Quer dizer, isso aqui é costume. Foi um impacto financeiro.
Eu que tinha recebido muito pouco dinheiro, para mim era um baque. Mas a
isso eu me acostumei, e mais tarde sempre me colocavam a mesma coisa. Eu
tinha que me virar de alguma forma nesses três meses, pois cada vez diminuía
o prazo [da permanência como turista]. Eu tinha ido à polícia para arranjar a
famosa permanência. Isso era muito difícil. Para isso, tinha que ter um terreno. Então tive que comprar um terreno, para dizer que ia ficar aqui no Brasil.
Fui lá na Ilha do Governador e consegui comprar um bom terreno. Tive que
pagar acho que era nove mil réis, nove contos [ou] uns 60 mil réis por mês.
Paguei umas três ou quatro prestações e não tinha mais dinheiro, então perdi
o terreno. Consegui, não sei como, a permanência. Não sei bem quem me
ajudou. Não foi no Patrimônio. Naquela época, não estava no Patrimônio.
Só entrei mesmo em 1937. Naquela época, [como representante de firma de
importação] vendia de tudo: vendi fazendas, vendi botões. Visitava as casas,
Casa Arthur, que importava veludo da Alemanha. Até que um belo dia eu fiz
amizade na Panair do Brasil* com uma pessoa que era desenhista para eles.
Era um alemão, [Bela] Fischer. Ele me apresentou lá. Começaram a me mandar tirar fotografias, então tirava.
TM – E os aviões?
EH – Eram os aviões “clipper”. Hidro-avião. Muito bonito. Encostavam aqui no

Santos Dumont, ao lado. Vinham também os primeiros DC-3 Douglas. Desciam aqui nesse aeroporto. Bom, a Panair, então, tinha um fotógrafo viajando.
Chamava-se Erwin von Dessauer* e viajava pelo norte do país. Já se começava
a descobrir [o valor publicitário das] fotografias. E eu tinha começado com
o Patrimônio em 1937. Eu juntei o material bonito que tinha feito para o
Patrimônio e levei dois álbuns para o diretor da Panair que era o Dr. Paulo
Sampaio*. Ele gostou muito e disse para mim: “Olha, você pode fazer alguma
coisa em cor?”. Eu disse: “Posso”. “Então vamos fazer. Você faz uma viagem
para nós. Dá um preço de quanto vai custar uma viagem rápida pelo Brasil
inteiro”. Que pedido! Então fui. Fiz tudo com kodachrome. Esses filmes tinham que ser mandados para os Estados Unidos [para revelação]. Fui para o
Recife, mas acontece que [quando comecei esse trabalho], em 1945, [ainda]
estava a guerra ... Eu tenho que voltar para trás para a senhora compreender
melhor, porque, em 1940, os trabalhos que eu fiz para o Rodrigo, depois da
viagem, foram por indicação do Dr. Paulo Thedim Barreto*, que foi também
meu padrinho de casamento.

TM – Foi conhecimento feito no Patrimônio?
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EH – No Patrimônio. E por causa dessa amizade, eu viajei muito com ele no estado

do Rio, nas fazendas: na Fazenda da Hera* (Fotos 14 e 15), Vassouras*, aquela
zona toda. Viajei junto com ele em Campos. Às vezes andava sozinho, às vezes
andava com ele. Um dia, eu tinha feito uma porção de fotografias aqui no Rio
de Janeiro, das igrejas do Rio de Janeiro: Santo Antônio* (Fotos 16 e 17), São
Bento* (Foto 18), junto com Dom Clemente*, a Igreja de São Pedro [dos Clérigos] (Foto 19), que não tem mais, na Rua de São Pedro. Quiseram salvar,
congelar por baixo e levar para outro lugar, mas não conseguiram. Desistiram
em pouco tempo. Então, naquela época, também, o Rodrigo me propôs se eu

Foto 14 e 15 Fazenda da Hera (Vassouras/RJ). Fachada e interior. Erich Hess,
1941. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 16 Igreja e Convento de Santo Antônio (Rio de Janeiro/RJ). Fachada
interna do convento. Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 17 Igreja e Convento de Santo Antônio (Rio
de Janeiro/RJ). Arcos do claustro. Erich Hess, 1939.
ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 18 Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro/
RJ). Capela das Relíquias. Erich Hess, s/d. ACI/RJ.
Série Inventário.
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Foto 19 Igreja de São Pedro dos Clérigos
(Rio de Janeiro/RJ). Altar-mor. Erich
Hess, 1940. ACI/RJ. Série Inventário.

não queria ir a Petrópolis*. Lá tem uns prédios bonitos e tal ... Então, eu fui a
Petrópolis. Quando eu estava andando, fotografando, de repente chegou um
sujeito em cima de mim e disse: “O senhor é alemão. O senhor não pode fotografar. O que esta fazendo aqui?”. Eu disse: “Não, eu posso fotografar. Tenho
documento do Serviço de Patrimônio Histórico, do Dr. Rodrigo Melo Franco
de Andrade”. Peguei a carta, e ele leu: “Autorizo por esta, – escrito Rodrigo
–, que o portador deste, Sr. Eurico Eça – com ç – está autorizado por este
departamento a tirar fotografias de Petrópolis e outras coisas”. Então ele disse:
“Agora, sua carteira de identidade, faz favor. Seu passaporte!” Tinha aquela
carteira de estrangeiro – Erich Joachim Hess. Quer dizer, em plena guerra,
quase 1940, quando estava estourando a guerra lá na Europa, o Dr. Rodrigo
me dá uma carta com um nome falso.
TM – Traduzido?
EH – Não é bem traduzido. Não pode. Eça é uma coisa. Eurico é uma coisa. En-
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rique é uma coisa. Eurico Eça é Eça de Queiroz. E Hess ... tanto mais que o
segundo nome da Alemanha, o [Rudolf] Hess, que ainda está hoje, em 1983,
lá em Spandau, tem o mesmo nome que eu. Como ia explicar que isso tudo
não era pura espionagem? “Vem comigo”, mandou esperar lá na polícia. Ele
telefonou para o Amaral Peixoto [então interventor do estado do Rio de Janeiro] no Palácio. “Como é possível uma carta dessas?” Telefonou para o Rio,
para o Rodrigo, e conseguiu de tarde me soltar de lá. Me levaram até o ônibus,
me embarcaram e “Vai embora. Não fica mais aqui não”. Mas a maquinária
teve que ficar, os filmes e tudo. E mais tarde tive que ir apanhar lá em Niterói.
TM – Niterói? Não era Petrópolis?
EH – Não. Naquela mesma época, outros conhecidos meus tinham sofrido muito

com delegados, que tinham abusado do poder. Extorsões de dinheiro do
pessoal que estava aqui, porque haviam declararado que fugiram de lá [da
Alemanha]. Mas, para confirmar que fugiram e a razão porque fugiram …
Então me lembro que, bem mais tarde, depois que essa política acabou, eu fui
chamado na corregedoria da polícia para fazer um depoimento e dizer por que
eu fui preso. Assim, com aquela atmosfera, eu parti para a viagem da Panair.
Quando cheguei de noite em Recife e fui me apresentar com uma carta à
sétima região militar, foi uma confusão: “Não é possível. Como um alemão
é mandado do Rio de Janeiro pelo Paulo Sampaio querendo tirar fotografias
aqui da nossa cidade, quando os submarinos estão aqui na nossa costa?”. E
telefonaram até para o Dutra [presidente da República de 1946-1951], que
estava aqui no Rio de Janeiro como ministro da guerra. Telefonaram para o
Paulo Sampaio, que conseguiu acalmar. E então ficou resolvido que eu podia
tirar fotografias, mas só acompanhado por uma pessoa de lá. No dia seguinte
de manhã, uma pessoa me acompanhou. Quando acabei esta cidade e quis
sair para fazer uma fotografia de uma usina de açúcar, tive que portar um
salvo-conduto, válido só por 24 horas. Com o salvo conduto, estava seguro.
A senhora vê, com a atmosfera assim, é que se fazia o trabalho. Mas, trabalho
artístico ... O que, sem dúvida, deixou uns arranhões. Seja como for, o delegado de lá – aliás, uma pessoa muito amável e tal –, aproveitou logo: “Oi, bate
umas fotografias da minha filhinha”. E tirei as fotografias da filhinha. Como a
viagem continuou, depois fui a Salvador*. Levei minhas cartas ao governador
da Bahia, do Espírito Santo, até chegar depois no Rio de Janeiro. Quando
estava algum [tempo] no Rio, acho que um mês, trim ... uma carta da polícia
... corregedoria da polícia: “Favor se apresentar.” Eta! Cocei a cabeça e disse:
“Nossa Senhora!” Tem aqui um telex de Recife do delegado Roma. Acho que
é esse o nome: Roma. O senhor tem uma fotografia da filha dele: “Quedê os
retratos?” [risos]. Aí me desculpei, porque não tinha revelado. Copiei depressa
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e mandei para lá. Ele disse: “Que susto devo ter dado no senhor!”
Tem também aqui uma carta muito importante do Rodrigo: “Atesto, para
fins de naturalização do Senhor Erich Joachim Hess, natural da Alemanha e
residente no Distrito Federal, que ele possui notável capacidade profissional
como fotógrafo, tendo prestado relevantes serviços a essa repartição, desde
vários anos, no tombamento sistemático dos bens de valor histórico e artístico
existentes no país. Considero, pois, o senhor Erich Hess um auxiliar cujas
atividades são necessárias a esse departamento e consequentemente proveitosas à coletividade brasileira”. Isto foi em maio de 1940. E assim arranjei minha
naturalização, que, aliás, só saiu de verdade em 1947. Durante a guerra não se
fazia nada. Só o Dutra depois conseguiu.
Quando ainda não era casado, só casei em 1942, morava no edificio Andraus.
Éramos três amigos lá, eu, o Peter Lange*, um fotógrafo que era muito amigo
do Capanema*, e o Haroldo Torres, que me recebeu no porto [quando cheguei
em 1936]. Cada um tinha um apartamento naquele edifício. E como se faz
agora para os flagelados do sul … juntavam-se metais para [mandar para as]
usinas. Todo mundo juntava panelas no meio do pátio, [formando] um monte. E aconteceu que, numa dessas manhãs, apareceu, em cima desse monte,
um penico. Então, naturalmente, disseram: “Foi o alemão que pôs”. O Globo
foi quem deu a notícia. Eu fiz a minha defesa. Mandamos a seguinte carta:
“Senhor redator: surpreendido pela leitura de uma referência feita ao meu
nome, na parte final de notícia publicada em edição de hoje, nesse brilhante
matutino, sob o título revoltante ‘Afronta à bandeira nacional’, solicito com
vivo empenho a V. Sa. que queira retificar aquela referência, uma vez que nem
sou mais morador do edifício Andraus, nem tão pouco tenho qualquer relação
de parentesco com o substituto eventual do Führer do Reich” – o [Rudolf]
Hess, não é? – “Estou atualmente morando à Rua Acaraí”, – que agora se
chama José Linhares, “no Leblon e me acho integrado à coletividade brasileira, pelo casamento, mas sobretudo pela identificação com o sentimento geral
da nação, a qual tenho procurado servir nos limites das minhas possibilidades.
Rogando a V. Sa. o obséquio da publicação dessas linhas, antecipo sinceros
agradecimentos. Erich Hess.” Quem me fez a carta foi o Mário Filho*, aquele
do estádio. Era muito amigo e foi do O Globo também. Trabalhava para o
próprio jornal, o Jornal dos Sports, mas tinha muito bom contato. Então pedi
para ele: “Você me dá uma carta? Tenho que me defender”. E O Globo deu:
“Não Tem Nenhuma Relação Com os Acontecimentos”. Isso foi em 1942.
Em 1945, quando comecei essa viagem para a Panair, O Globo também deu
uma notícia: “O Hess chegou na Bahia”. E quando chegava, os jornalistas
queriam saber o que [o Hess] fazia na cidade, e eu tinha um documento oficial. Todo mundo dava assim um artigo pequeno.
Naquela época saíram as fotografias coloridas do Brasil, que fizeram umas
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folhinhas muito bonitas, [por] quatro anos seguidos. Tinha muito material.
Depois aumentei as viagens para o Espírito Santo e outros lugares, para Minas
também. E aí, a partir dessas viagens, quis fazer alguma coisa sobre as usinas,
sobre ferro e aço. E fui para a usina de Volta Redonda e lá fiz amizades e
quase fiquei lá. Aí eu virei fotógrafo, fiz muita documentação das obras deles.
As primeiras fotografias mais leves, mais assim de tipo jornalístico, eu fiz lá.
Tinha uma fotografia que o pessoal gostava muito: uma vista da usina, que
era uma das maiores do mundo. Tinha um só alto forno; agora tem três. Era
uma vista da usina, um alto forno, usina bonita, ar lindo. E tinha um passarinho sentado na árvore lá em cima. Então, naquela época, me virei para
essa parte, assim, mais para a parte comercial. No Patrimônio, o Rodrigo reduziu também os trabalhos. Eu também me afastei um pouco, porque, como
estava casado, eu tinha que defender minha vida, porque a vida começava a
ficar muito cara. Tinha um filho, que ficou doente muito cedo e muitos anos
engessado. Muita dor de cabeça. Mas ficou bom após várias operações. Hoje
é pai de três filhos. Tenho netos aqui, então, tudo bem.
TM – Dr. Hess, vamos voltar ao Patrimônio? Depois da viagem à Diamantina, eu

sei que foi feita a primeira viagem a Ouro Preto. Eu tenho um relato do Dr.
Reis* que fala da primeira viagem que foi feita a Ouro Preto pelo Dr. Rodrigo, o
Vinicius*, o Dr. Reis e o senhor. E lá encontraram o Augusto Meyer*, o professor
Raja Gabaglia*, o Roberto Assunção*, e se hospedaram no Hotel Toffolo. Depois
chegou a Dona Tita Leão*. O senhor lembra dessa viagem ?

EH – Perfeito. Fazia muito frio. O Toffolo, um italiano velho, foi automaticamente

nacionalizado brasileiro, porque entrou no país, acho, que antes de 1890. E
todo mundo f oi automaticamente naturalizado. Mas tinha este pavor, como
eu, da guerra … Também já estava, como todos, esperando alguma coisa
acontecer. Mas, para mim, 1938 começou no dia 14 de julho, antes que o
Rodrigo embarcasse na viagem de Ouro Preto, porque aconteceu de eu ter
ido para a cidade de Santos Dumont antes para documentar a obra que se ia
fazer na residência de Santos Dumont* (Foto 20), o aviador. Eu tinha ido lá
sozinho. Saí de trem do Rio para Santos Dumont, dormi de noite no trem e,
chegando de manhã, fotografei a casa. Voltei com o trem de noite, chegando
no dia seguinte aqui no Rio de Janeiro. Mas ao revelar esse filme, aconteceu o
seguinte: naquela época, eu estava naquele famoso edifício Andraus e, no meu
quitinete, revelava em um tanque, que tinha uma fita no meio, que enrolava o
filme em cima da fita e botava a fita dentro do tanque. Fechava o tanque, totalmente no escuro, e podia acender a luz e revelar, botar o líquido no tanque.
Botava um pouquinho por fora, lá pra dentro, entrava, sacudia e revelava o
filme. Mas, acontece que eu tinha apagado a luz. Enrolei o filme em cima da
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Foto 20 Residência de Santos Dumont (Santos Dumont/MG).
Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

fita – tinha um ganchinho, e o filme passava em cima da fita para não colar
– era uma fita que tinha uns nós para não encostar. Enrolei o que tinha que
enrolar, acendi a luz e o que estava no chão? O filme ... A fita estava dentro
do tanque, mas o filme estava no chão. Pronto. Então contei isso ao Rodrigo
chorando. Ele disse: “Não faz mal. Você vai, então, viajar primeiro com o
Reis”. E fomos para Santos Dumont, onde fizemos primeiro a casa do Santos
Dumont. Está marcado aqui que, no dia 14 de Julho, fui para Santos Dumont
e cheguei lá de manhã, às 6 da manhã. Só mais tarde, dia 15, de Santos Dumont, fomos para Ouro Preto (Foto 21), de tarde. Depois fomos para a Fazenda Vasconcelos, a 20 km distante de Barbacena. E assim chegamos, no dia
16 de julho, em Ouro Preto. E fomos logo para Mariana* (Foto 22). Tinha
um almoço do arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira* (Foto 23). Era
um homem magnífico, uma potência. Era uma pessoa como devem ter sido
os papas de antigamente. Porque não era como o João [Paulo II], não, assim,
dado. Era austero, mas muito bom homem. E tinha um anel fabuloso, grande,
verde, que ostentava. Para todo mundo que chegava ele estendia a mão com o
anel para a benção. E eu que nunca tinha tido contato com pessoas da igreja
católica desse calibre – o arcebispo lá de Diamantina era mais simples –, Dom
Helvécio era assim uma pessoa como um príncipe e nos recebeu muito bem.
Recebeu tão bem, que ele preparava essas viagens. No caminho, já mandava
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Foto 21 Casas à Rua Conde de Bobadela (Ouro Preto/MG).
Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 22 Chafariz à Praça Assunção (Mariana/MG).
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 23 Da esquerda para a direita: Pároco de Mariana, José de Souza Reis, Rodrigo Melo Franco de
Andrade, Prefeito de Mariana, Arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira e Vinicius de Morais, na porta
do Seminário São José (Mariana/MG). Erich Hess, 1938. ACI/RJ. Série Personalidades.

pela estrada de ferro um telegrama dizendo que íamos chegar em tal lugar.
Num lugar, eu me lembro que ele tinha preparado dois almoços – um, em um
lugar e mais um, em outro. Tudo muito bem preparado. E assim viajamos junto com ele. E, naquela viagem, existiu a famosa fotografia – aliás, o Reis ficou
muito zangado comigo, porque não quis dar a ele. É uma fotografia única, em
que o Vinicius de Morais encosta o telescópio nas costas, no ombro de Dom
Helvécio. Com esse material todo, mais tarde, queria fazer um trabalho. Esse
livro [Isto é o Brasil!] que eu fiz foi um livro assim, feito rapidamente. Mas eu
tenho que fazer um livro de outro tipo, e uma exposição. Aquelas fotografias
que eu dei para o Reis já eram uma coisa além do que geralmente estava disposto a fazer. Ele ganhou outras, mas essa ele não recebeu. Foi uma viagem
muito bonita. E mais um detalhe: tínhamos também um motorista, o Diniz.
Era uma figura muito engraçada. Tenho que mencionar, porque formávamos
uma equipe. [Tanto mais que o] Rodrigo era muito amigo de todo mundo,
tratava todo mundo igual. Quando se chegava na sala dele, tinha umas seis,
oito, dez pessoas, os governadores despachando ... Atendia todo mundo, com
atenção e liberdade.
TM – Nessa ocasião, o Epaminondas de Macedo* também estava lá?
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EH – Estava lá, sim. Ele indicava as fotografias que tinha que tirar. Aí se faziam

os primeiros trabalhos, juntava-se o material para as primeiras fotografias em
Mariana, dos objetos que Dom Helvécio já tinha juntado e que, mais tarde,
ele aumentou. O material reunido por ele em Mariana ia servir mais tarde
para o museu que Dr. Rodrigo fez, o Museu de Ouro Preto* (Foto 24). Acho
que, naquela época, o Rodrigo já preparava também o futuro local, em Ouro
Preto, da casa em que mais tarde ele ia residir e centrar o Patrimônio [Casa da
Baronesa] (Foto 25). Em Sabará, também foi preparado, para o futuro, uma
casa bonita, que serviu mais tarde para o Museu de Sabará* (Foto 26).

TM – O Dr. Reis se refere ao senhor da seguinte maneira: “Ainda bem que ali esta-

va, onipresente, a germânica figura do Erich Hess, documentando tudo que
viria a ser o início de um acervo fotográfico até hoje básico nos arquivos do
SPHAN”. O senhor lembra o que foi que o senhor fotografou nessa viagem?
Esse material tem no SPHAN?

EH – Deve ter. Olha aqui: Dona Tita, aquarelando – aliás, eu não vi depois os

quadros dela não –; aqui tem uma bonita casa. Foi uma viagem rápida. Fomos, também, lá nas Cabeças [bairro de Ouro Preto], em uma igreja, que
acho que já foi reformada. Tinha só parcialmente algumas coisas bonitas,
como o São Miguel* (Fotos 27 e 28), em frente da igreja. Mas de Ouro Preto
era pouco, porque nós fizemos logo a viagem com Dom Helvécio, e fomos ver
uns colégios. Aqui é a famosa fotografia do Vinicius colocando esta luneta
em cima do ombro do arcebispo. Aí fiz as primeiras fotografias dos profetas,
dos quais um apareceu na exposição em Nova Iorque. Aqui está a primeira
fotografia que tinha feito do conjunto em Congonhas* (Foto 29). Aqui tem
o Reis e o Vinicius; o Reis fazia o desenho. O grande momento foi quando
entrei na Igreja de São Francisco de Assis* [Ouro Preto] (Foto 30). A famosa
Carmen Santos* fazia um filme, e não sei quem foi meio germânico, se eu com
ela, ou ela comigo. Acho que ela não gostou, e eu também não gostei, porque
ela queria que ficasse [filmar] tudo para ela, e eu queria que ficasse [fotografar]
para mim.
Nós fizemos naquela época: São Francisco; vista do altar lateral; os altares;
o relevo; o São Benedito; Antonio de Lisboa; Boaventura; cardeal; bispo; o
anjo no centro; São Conrado, confessor; São Ivo, confessor. No altar-mor, a
morte de Abraão (Foto 31), de 175 anos. Promete Deus a Abraão multiplicar
sua descendência, como as estrelas do céu. Bonito, não é? Adora Abraão aos
três anjos. Restituía Sara a Abraão, o prêmio. Abraão rezava aos três anjos e
estes lhe predizem o nascimento de Isaac. No altar-mor, as mulheres e o anjo.
Rodrigo [na Igreja] de São Francisco. Rodrigo descobre o traço, o desenho
básico da Igreja de São Francisco e muitos documentos novos. Foi isso que fiz:
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Foto 24 Escadaria do
Museu de Ouro Preto –
Museu da Inconfidência.
Erich Hess, 1941. ACI/
RJ. Série Inventário.

Foto 25 Casa da Baronesa (Ouro Preto/MG). Interior. Erich Hess, 1939.
ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 26 Museu de
Sabará – Museu do Ouro
(Sabará/MG). Fachada.
Erich Hess, 1941. ACI/
RJ. Série Inventário.
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Fotos 27 e 28 Escultura de São Miguel na fachada da Igreja Bom Jesus do Matozinhos
(Ouro Preto/MG). Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 29 Santuário de Bom Jesus de Matozinhos (Congonhas/MG). Vista da
igreja com profetas. Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

71

Foto 30 Igreja de São Francisco de Assis
(Ouro Preto/MG). Erich Hess, s/d. ACI/
RJ. Série Inventário.

Foto 31 A Morte de Abraão, pintura que se encontra na capela-mor da Igreja de São
Francisco de Assis (Ouro Preto/MG). Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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capela menor, Igreja do Carmo* (Foto 32), Matriz de Antônio Dias* (Foto
33), Padre Carvalho, vigário, todos os sacrários. No altar da Boa Morte [na
Matriz de Antônio Dias], os ossos do Aleijadinho estão embaixo.
Farra com Dr. Jefferson [Dias]. Aí, de noite, fomos a um restaurante em frente, no segundo andar. Fizeram muita bagunça. E tinha um sujeito com uma
capa grande grossa, em volta. Aquela que usam no interior. É um capote como
os gaúchos usam …
TM – Poncho?
EH – Um poncho. E, numa certa hora, ele pegou um revólver e deu uns tiros. E

todo mundo fugiu. Ficaram com medo. Fugiram. Sumiram. Acabou a festa.

TM – O senhor se lembra do Augusto Meyer nessa viagem?
EH – Muito pouco, porque ele era um homem muito discreto. E eu, como estava muito

empenhado em fotografar, e também como sabia falar muito pouco português,
não tinha contato com ele. Ele tinha só contato mesmo com o Rodrigo. Ele ficou
muito doente, morreu. Naquela época já era muito fraco. Tinha uma pele assim
transparente. Uma pessoa de alta sensibilidade. Eu, pessoalmente, não conversei
com ele. Também ele não se aproximava da gente, não se interessava.

Foto 32 Igreja Nossa Senhora do Carmo (Ouro Preto/MG).
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 33 Altar de Nossa Senhora da Boa Morte, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição de Antônio Dias (Ouro Preto/MG). Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

TM – E Mariana, lembra?
EH – De Mariana, não me lembro. Só aquela fotografia que diz que estivemos lá,

com Dona Tita e o Vinicius (Foto 34). Mas parece que foi uma visita curta.
Houve uma vez uma grande festa em Mariana, quando se fez uma ponte
(Foto 35). [Onde eu assinei, como também Rodrigo, um documento a ser
aberto no futuro, daqui a mil anos, que foi colocado na base de pedra da ponte, na parte que o rio vai se fechando.]

TM – O Diniz guiava bem?
EH – Ele andava muito bem. Acho que já tinha uma vez guiado ambulância. Aliás,

nós passamos uma vez na esquina da Gonçalves Dias com Assembleia, e aí
uma senhora fez uma ofensa a ele que ele nunca esqueceu. Agora, como é tão
feio, eu não posso repetir. Mas me lembro ainda. Ele estava profundamente
abalado com o que ela tinha falado para ele. Era um bom sujeito. Aqui a senhora me vê em frente ao nosso carro. E esse é o famoso motorista Diniz, que
levava o velho Chevrolet, esse carro preto, que Rodrigo usou durante muito
tempo. Só em 1939, eu comecei a ter o meu próprio carro. E naquela época,
também, o Lucio Costa comprou um Hillman e teve aquele acidente com a
esposa que morreu.
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Foto 34 Escadaria da Casa de Câmara e Cadeia (Mariana/MG). Da esquerda para
a direita: dois turistas, José de Souza Reis, Dona Tita Leão, Erich Hess, uma turista
e Vinicius de Morais. Erich Hess, 1938. ACI/RJ. Série Personalidades.

Foto 35 Ponte no Ribeirão do Carmo (Mariana/MG).
Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.
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TM – Aí foram para Congonhas do Campo. Foi a primeira vez que o senhor foi a

Congonhas do Campo?

EH – Sim.
TM – E lá o senhor fotografou os profetas e os passos*.
EH – Os passos, não. Foi em outra ocasião que fotografei os passos. Mas foi naquela

época que chegamos junto com Dom Helvécio, Rodrigo e o Reis, de noite, em
Congonhas. E Dom Helvécio mandou fazer uma recepção oficial, ao entardecer, para todos os padrezinhos do colégio de padres que estavam lá. Então
ele falou: “E agora vocês, meninos, vão rezar com o arcebispo Dom Helvécio
Gomes Oliveira, vão rezar para Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, vão
rezar para o arquiteto Zé Reis e para o fotógrafo”. Disso me lembro ainda até
hoje. Foi uma linda noite, uma coisa excepcional. Então Dom Helvécio contou – e me impressionou muito – das festas famosas de Congonhas, quando
ele tinha que ouvir as confissões do pessoal que vinha lá do interior. Era um
sacrifício ... Essa vida que o padre tem que aguentar. Todo mundo confessava.
Essa gente vinha de longe, não era de cultura alta, são do campo, e lá não tem
possibilidade de higiene. Ficar perto deles não deve ter sido fácil. Essa viagem
também foi curta. Ah! Fomos no Colégio Dom Bosco (Foto 36), entre Ouro
Preto e Cachoeira do Campo: foi só a Matriz* (Foto 37), a casa em frente
da Matriz, vista lateral. Ah! E a famosa Serra de Ouro Branco, onde há hoje,
acho que há agora a usina nova de Minas, a Açominas. E lá na Serra de Ouro
Branco: antiga capela de São Julião, agora Nossa Senhora Auxiliadora [de
Calastróis]; [Casa do] Padre Marcelino; Usina e Estação Bournier. Segundo
almoço com o arcebispo; foi o segundo no mesmo dia. Chegamos de noite em
Congonhas. [Fotografei]: os profetas de Congonhas (Fotos 38 e 39); conjunto Santuário; esboços de Bom Jesus Matosinhos; Rodrigo e arcebispo; porta
com arco no jardim; altar do Bom Jesus; sacrário; jardim em frente. Fomos
à Granja das Margaridas, na residência de Dr. Virgílio de Melo Franco*, em
Barbacena, em 27 de julho. O Reis está nessa fotografia, onde estou sentado
lá no chão (Foto 40).

TM – Pernoitaram lá?
EH – Eu não posso dizer se pernoitamos lá. Não está nada escrito, não.
TM – Dr. Reis escreve aqui, deixa eu ver exatamente o que ele diz aqui: “E à noitinha

chegamos na chamada Granja das Margaridas, propriedade do ilustre Virgílio de
Melo Franco, primo do diretor”.
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Foto 36 Pátio interno do Colégio Dom Bosco (Cachoeira do Campo, distrito de Ouro
Preto/MG). Erich Hess, [1938]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 37 Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré (Cachoeira do Campo, distrito de
Ouro Preto/MG). Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 38 e 39 Profetas Ezequiel e Oséias. Erich Hess, [1938]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 40 Granja das Margaridas (Barbacena/MG). Da esquerda para a direita: José de
Souza Reis, Vinicius de Morais, Rodrigo Melo Franco de Andrade, o administrador da
Granja e Erich Hess. Erich Hess, 1938. ACI/RJ. Série Personalidades/ Rodrigo Melo Franco
de Andrade, Subsérie fotos.
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Agora, em agosto de 1939 o senhor acompanhou Dr. Rodrigo na primeira viagem que ele fez ao Nordeste? Bahia, Sergipe, Pernambuco ...
EH – Exato. O Dr. Reis foi junto. Aí fomos no dia 19 de julho, quarta-feira, de navio,

no Alcântara, saindo ao meio-dia em direção a Salvador, Bahia. Navio inglês.

TM – Para Salvador. O senhor se lembra dessa viagem?
EH – Muito. Acho que demorou três dias para chegar em Salvador. Saímos dia 19 e, no

dia 21 de julho, dois dias depois, sexta-feira, de manhã, às sete horas, chegavase em Salvador. E fomos visitar a Catedral* (Foto 41), a [igreja ou convento]
de São Francisco*, o Museu Histórico*, o forte da Barra e o farol*. Eu me lembro que o Rodrigo gostava muito de andar de noite pelo Pelourinho*. Aquelas
zonas, aquelas casas velhas de Salvador. Andava por aqueles caminhos escuros.
Davam um impacto muito forte.

TM – O Godofredo* já trabalhava lá?
EH – Trabalhava. O Godofredo, aliás, um comilão. Acho que foi nessa viagem que

nós fomos para Paraguaçu. Comeu-se muito. Fomos andar de navio no dia 25
de julho – anotei aqui – um almoço com Godofredo. Também fomos ver o
Convento da Penha*, fomos à Igreja Nosso Senhor do Bonfim* (Foto 42),
Igreja de Monte Serrat* e Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem* (Foto
43). E aí mandei, da Catedral, um telegrama para o Rio: “Manda hoje, urgente, via Panair, lâmpada nitraphot, tipo B, 220 volts ou outro tipo desta
voltagem”. Porque lá não tinha, como em Minas e Rio Janeiro, 110 volts.
Então, de repente, estava num mato sem cachorro. E me mandaram lâmpadas
de outra voltagem, lâmpada fotofluor. Não se fotografava com flash naquela
época; foi muito mais tarde.

TM – Esse pedido era para o Patrimônio?
EH – Sim, para o Patrimônio. Foi no dia 26 de julho. Mandei esse telegrama para o

Rio. No dia seguinte fomos ver a Catedral, o Museu das Artes*, o Mosteiro de
São Bento* (Foto 44). Conheci pela primeira vez o Dom Clemente. Escrevi
aqui. Dom Clemente Laurensis. Então deve ser esse o nome dele mesmo, mas
ele assinava “Silva Nigra”. Então deve ser um outro Dom Clemente ainda.

TM – “Silva Nigra” é uma adaptação do latim, da selva negra.
EH – Mas aqui está escrito Dom Clemente Laurensis e tudo que era feito: as por-

tas; da escada para baixo; conjunto com as portas; o caminho das colunas; a
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Foto 41 Catedral Basílica (Salvador/BA). Erich
Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 42 Igreja Nosso Senhor do Bonfim (Salvador/
BA). Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 43 Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem – Hospício Boa Viagem
(Salvador/BA). Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 44 Mosteiro de São Bento (Salvador/BA). Interior.
Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.

fachada antiga. Sexta-feira, dia 28: livro do Tombo; estado da casa; museu;
anjos; figuras da casa – foram aquelas famosas figuras vermelhas de barro, que
foram uma descoberta de Dom Clemente –; quadro de Santana; coro; entrada
da igreja; Convento do Carmo* (Fotos 45 e 46) até farol da Barra. No dia
seguinte, nós fomos para o Convento do Desterro* (Fotos 47 e 48). Aparece
no meu livro uma fotografia do Convento do Desterro, na Bahia. No dia 6 de
agosto, nós fomos ao cais do porto [e partimos] para Cachoeira*, de navio.
TM – É todo um conjunto [de fotografias]?

EH – É. [A cidade de] Cachoeira, [o seu] cais do porto, o Convento do Carmo*
(Fotos 49 e 50), a Matriz do Rosário*, o Mercado Municipal, e fizemos Nossa
Senhora da Ajuda* (Foto 51). Fomos para Belém da Cachoeira e para Feira
de Santana. Fomos de lancha a Santo Amaro, ao Paço Municipal* (Foto 52)
e Matriz de Nossa Senhora da Purificação* (Foto 53). Saímos de Cachoeira
para Vitória [da Conquista] e, neste caminho, passamos embaixo do Convento e Igreja de Santo Antônio do Paraguaçu* (Fotos 54 e 55). É talvez a
coisa mais bonita que existe. É uma apoteose. E tem aqui o crucifixo, é só de
madeira, todo caído. Quer dizer, o original já deve ter sido levado. Hoje não
deve estar mais bonito assim não, mas na fotografia ...
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Fotos 45 e 46 Convento do Carmo (Salvador/BA). Escultura de anjo na sacristia e
fachada principal. Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.

Fotos 47 e 48 Convento do Desterro (Salvador/BA). Torre vista do pátio interno e portão.
Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 49 Convento do Carmo e Igreja da Ordem Terceira (Cachoeira/BA).
Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 50 Capela-mor da Igreja da Ordem Terceira
do Carmo (Cachoeira/BA). Erich Hess, [1939].
ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 51 Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Cachoeira/
BA). Erich Hess, [1939]. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 52 Paço Municipal – Casa de Câmara e Cadeia (Santo Amaro/BA). Fachada principal.
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 53 Matriz de Nossa Senhora da Purificação (Santo Amaro/BA). Sala com azulejos.
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 54 Convento e Igreja de Santo Antônio
do Paraguaçu (Cachoeira/ BA). Erich Hess,
1939. ACI/RJ. Série Inventário.
Foto 55 Convento e Igreja de Santo Antônio
do Paraguaçu (Cachoeira/ BA). Detalhe da
torre sineira. Erich Hess, 1939. ACI/RJ.
Série Inventário.
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TM – Mas é belíssimo!
EH – É belíssimo, não é? Já estávamos saindo de barca. As pessoas tinham se

despedido da gente e estavam correndo de volta, como faz o pessoal do interior, quando há um acontecimento. Nessa viagem, se comeu também muito
com o Godofredo. Tinha um almoço impressionante: era uma feijoada em
Cachoeira. E eu fiquei com uma diarreia desgraçada. Aí peguei depois uma
amebiana, que me custou quase dois anos para tratar. E foi por esse entusiasmo com o Godofredo, que era uma pessoa formidável, muito alegre, muito
falante. E tinha muitos planos. Falava muito com o Rodrigo. Era uma pessoa
muito ativa.

TM – Eu entrevistei o Godofredo, em janeiro deste ano. Ele continua a falar muito

bem. É um orador retórico.

EH – Ah, sim. Nós fomos almoçar na casa dele com todos esses requintes. Eu me

lembro ainda hoje como derretia na boca este manjar branco que serve junto
com o vatapá e que eu ainda não conhecia. Era novo para mim, mas era pimenta. E essa comilança toda com as coisas lá da terra, era o requinte, mas não
com tanta limpeza e higiene. Como estrangeiro, eu peguei facilmente com as
saladas e não sei o quê, essa doença que continuou. Mas essa é a única coisa
de sofrimento. A viagem depois continuou. Foi uma viagem muito bonita.
Fomos de avião. Rodrigo não gostava de avião, tinha um medo desgraçado,
mas tinha que ir. Nós fomos até Aracaju primeiro. Depois, de carro, fomos
para São Cristóvão*, onde tem aquela famosa casa com balcão* (Fotos 56
e 57), uma varanda bonita. Naquela época, era tudo uma beleza, tão lindo,
limpo, perfeito, nada no chão. Alguns anos depois, quando eu visitei de novo,
estava um automóvel encostado, sendo lavado dentro no pátio da igreja. Agora
tem um detalhe importante: nesta viagem para a Bahia e Recife, Rodrigo
me deixava fotografar tudo que eu estava achando interessante, mas ele sabia
que existia um fotógrafo, Falcão*, acho que era este o nome dele, que estava
preparando um famoso livro. Acho que o Falcão era um advogado, pessoa que
fazia isso por amor à arte. Então, Rodrigo nunca sabia, [se] Falcão fotografou,
não fotografou, [se eu] vou fotografar, não vou fotografar. Essa viagem com o
Rodrigo foi a que me marcou. Foi uma correria desgraçada, queria ver tudo
até a última hora, até bem tarde, bem de noite e, assim, as fotografias tinham
um final.

TM – Em Sergipe, estiveram onde?
EH – Estivemos em São Cristóvão, depois fomos para Colégio. [Lá fotografei]: a
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Foto 56 Casa com balcão ou Sobrado do balcão corrido em frente à Praça da
Matriz (São Cristóvão/SE). Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 57 Casa com balcão ou Sobrado do balcão corrido (São Cristóvão/SE).
Detalhe. Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Igreja do Colégio e casa em frente* (Fotos 58 e 59); Igreja de Nossa Senhora
da Ajuda [Itaporanga d’Ajuda]. Tem mais uns filmes aí: [Nossa Senhora do]
Socorro (Foto 60); Retiro [em Laranjeiras], Igreja de Santo Antônio e a casa
com portal* (Foto 61). A senhora vê a casa antiga em frente da igreja. Essa
casa é muito importante, foi a primeira residência construída pelos jesuítas em
Sergipe. Depois continuamos: [Município de] Capela; Município de Maruim;
Vila da Divina Pastora, na Igreja da Divina Pastora* (Foto 62), onde tem a
famosa santa com chapéu de palha*, a Nossa Senhora Divina Pastora, com os
anjinhos (Foto 63). A única [desse tipo] que eu tinha visto. Aqui [na pintura
do forro da nave] com uma coroa. Você vai encontrar lá no [Arquivo] todas as
cópias dessas fotografias. Veja aqui que maratona! Fomos para Maruim: Igreja
dos Passos (Foto 64), domingo, 13 de agosto. Na segunda-feira, duas horas de
lancha para Santo Amaro [das Brotas]: Igreja Matriz de Santo Amaro* (Foto
65); ruína da Igreja de Santo Amaro; ruína da Igreja de Santo Amparo; ruína
da Igreja do Rosário (Foto 66), ao lado do Convento. Em 15 de agosto, fomos
para Aracaju e depois fomos para [Nossa Senhora do] Socorro. [Fotografei a]
Igreja de Nossa Senhora do Amparo, na quarta-feira, dia 16. Igreja de Comandaroba* (Foto 67). Capela do Engenho*. Fomos de avião da Panair para
Recife, na quinta-feira, 17.

Fotos 58 e 59 Igreja do Colégio e casa em frente – Fazenda Iolanda, Ex-colégio (Itaporanga d’Ajuda/SE).
Fachada principal da igreja e casa-grande. Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 60 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Socorro (Socorro/SE). Fachada
principal. Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 61 Igreja de Santo Antônio e a casa com portal, Engenho Retiro
(Laranjeiras/SE). Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 62 e 63 Igreja da Divina Pastora [Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora] (Divina Pastora/
SE). Fachada principal e painel do forro da nave representando a Santa com chapéu de palha e anjinhos.
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 64 Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Passos (Maruim/SE). Fachada principal. Erich Hess,
1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 65 Igreja Matriz de Santo Amaro (Santo
Amaro das Brotas/SE). Nave e altar-mor. Erich
Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 66 Ruína da Igreja do Rosário (Santo Amaro das Brotas/SE). Erich Hess,
1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 67 Igreja de Comandaroba [Igreja de Nossa Senhora da Conceição de
Comandaroba] (Laranjeiras/SE). Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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TM – Foram recebidos em Recife por Dr. José Maria*?
EH – Dr. José Maria Carneiro de Albuquerque, secretário interventor.
TM – Ele depois foi diretor do Museu do Estado*. Em Recife viram o que? O sen-

hor se lembra da ponte giratória?

EH – A ponte não chamou minha atenção, não. Nas fotografias de 1939 – o que eu

fotografei lá da janela do hotel: Igreja da Madre de Deus*; o cais do porto –,
não aparece a ponte. Aqui aparecem as outras pontes, mas não é isso o que a
senhora está querendo. Agora, este lampião hoje não está mais aí. E lá também
houve muita restrição da parte do Rodrigo de não fazer tudo. Só uma parte,
porque o Lucio Costa tinha feito um programa para aquilo, que o Falcão já
tinha incluído no programa dele, e não convinha fazer isso duas vezes. Nós
chegamos, em Recife, na inauguração do novo hotel, o Grande Hotel.

TM – Recife e arredores. Olinda, Igarassú, Goiana. Foram à Paraíba também. No

percurso de Recife a João Pessoa passaram em Igarassú?

EH – [Em Recife fotografei o] Pátio e Igreja de São Pedro* e Nossa Senhora do Car-

mo* (Foto 68). [Em Olinda] Igreja de São João (Foto 69) – grade, fachada,

Foto 68 Convento e Igreja de Nossa Senhora do
Carmo (Recife/PE). Torre sineira. Erich Hess,
1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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pia, altar, sacristia – e Igreja da Misericórdia* (Foto 70). Fomos para Igarassú
de automóvel. Recife-Paraíba, 150 km, três horas. Domingo, dia 20, fomos ao
Convento de Igarassú* (Fotos 71 e 72), Igreja de São Cosme e São Damião*,
Igreja da Conceição*, Igreja de São Sebastião* (Foto 73), no caminho Igarassú-Paraíba. Fomos para João Pessoa: Convento de São Francisco*.
TM – Mas não passaram em Goiana?
EH – Não. Goiana, não fizemos. Então voltamos para Recife, segunda-feira, dia 21:

Convento do Carmo; Igreja da Madre de Deus, a fachada e o interior, onde
bati essas famosas fotografias (Foto 74). E, já no dia 22, às 11 horas, pegamos o navio Alcântara, passamos pela Bahia e fomos chegar, na sexta-feira,
dia 25 de agosto, no Rio, de manhã, às oito horas. Isso era final de agosto de
1939. E era navio inglês, e eu, como alemão ... A situação era quente, sabe?
Uma semana depois estourou a guerra, no dia 2 de setembro. Hitler entrou na
Polônia; então aí começa outro capítulo.
A senhora queria saber como é que eu sou. Eu trabalhei no Serviço Especial de
Saúde Pública*, no SESP, por um ano [1942], no Amazonas. E daquela época,

Foto 69 Igreja de São João (Olinda/PE). Torre
sineira. Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 70 Igreja da Misericórdia (Olinda/PE). Torre
sineira. Erich Hess, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 71 Igreja e convento de Santo Antônio (Igarassú/PE).
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 72 Igreja e convento de Santo Antônio (Igarassú/PE). Coro.
Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 73 Igreja de São Sebastião (Igarassú/PE). Erich Hess,
1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 74 Igreja da Madre de Deus (Recife/
PE). Capela-mor. Erich Hess, s/d. ACI/RJ.
Série Inventário.
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eu fiquei conhecendo o meu amigo Rubem Braga*, e quando, uns dois anos
atrás, eu fiz uma exposição de aquarela – também gosto de fazer pinturas –,
foi ele que fez [a apresentação]. Eu lhe dou uma cópia da carta.
TM – O senhor lembra de outras viagens que tenha feito ou mais trabalhos que

tenha realizado para o Patrimônio?

EH – Ah! Sim. Viagem que fiz sozinho a Cachoeiro do Itapemirim em 1940, pas-

sando por Miracema [estado do Rio de Janeiro]. Gastamos 13 horas [em] 520
km de distância.

TM – A terra do Rubem Braga.
EH – Meu amigo. [Depois passamos] na estrada Rio Novo [do Sul]-Iconha por uma

casa de fazenda (Foto 75), onde se estava queimando café, já em 1940. Em
Anchieta (Foto 76), tem a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e residência
dos jesuítas*. A construção jesuítica vê-se ainda hoje na torre, na cúpula e
na sacristia, como na parte da antiga residência, em que se acha a célebre pá
de Anchieta. A sacristia estava em conserto, tinha diversos tijolos quebrados.
Dom Helvécio mandou fazer uma faixa, de cerca de um metro de largura,

Foto 75 Casa de fazenda (Iconha/ES). Erich Hess [atribuído],
1940. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 76 Vista de Anchieta (ES) com a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e residência, no
canto esquerdo superior da foto. Erich Hess [atribuído], 1940. ACI/RJ. Série Inventário.

em volta do cimento. As paredes da igreja eram também de pedra e tijolos,
como também as colunas. O pé das colunas foi consertado com cimento. Antiga é a pia do batismo, de pedra. Ficava numa coluna, uma pia de mármore
vermelho e, da mesma matéria, a pia da sacristia da antiga Companhia de
Jesus. A imagem de Nossa Senhora da Assunção era guardada com os frades.
[A igreja possuía] imagens de Santo Inácio e São Francisco Xavier. Um sino
comprado em 1857 estava rachado e, no momento, foi colocado no corpo da
igreja. O forro de madeira estava estragado e precisava de conserto. Ao lado
do altar-mor, estava pendurada uma lâmpada de prata antiga, que esteve antigamente pendurada no meio do arco. Na época, moravam na casa do lado da
igreja três padres, sendo vigário, desde 1928, o padre Eurico de Castro – [que
aparece] na antiga fotografia do pátio, presente de Dom Helvécio. Hoje a igreja pertence ao bispado do Espírito Santo, em Vitória, e a casa, à Companhia
de Jesus. Depois mandei um telegrama ao Dr. Rodrigo: “Acabei coligir dados
e fotografias Anchieta. Sigo viagem Guarapari ponto correspondência Vitória
Hotel Majestic.” Essa viagem para Guarapari, de ônibus, 30 km, durou uma
hora. Igreja de Nossa Senhora da Conceição* (Fotos 77 e 78), última reforma foi em 1939, pelo [vigário da igreja] Padre Antonio Vicente. Existem
em Guarapari duas igrejas numa colina: uma, a mais nova, chama-se Nossa
Senhora da Conceição, por causa da reforma; e da outra, a velha, não pude
indagar o nome. A velha está abandonada e em ruínas. A reformada Igreja de
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Foto 77 Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Guarapari/ES). Fachada
principal. Erich Hess, 1940. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 78 Igreja de Nossa Senhora da Conceição
(Guarapari/ES). Altar-mor. Erich Hess, 1940.
ACI/RJ. Série Inventário.
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Nossa Senhora da Conceição é antiga de Santana, onde existe, ainda, uma
imagem da Santana, que há pouco fora muito mal pintada. Ao lado desta
igreja, havia antigamente uma residência, um convento. Hoje se vê, só na
grama, os restos do fundamento das paredes. A sacristia tem tijolos grandes
como o piso. Sobe-se uma escada curva, em que se entra por um bonito arco.
A igreja foi muito reformada. A imagem de Nossa Senhora da Conceição é
docemente encarnada. O manto azul com dourado escapou da pintura. Na
entrada, uma pequena pia simples de mármore vermelho. Também, logo na
entrada, à esquerda, um alto crucifixo na parede. No arco-cruzeiro, havia
uma lâmpada de prata. Os altares não são muito antigos. Ainda aí tem os três
poços [jesuíticos], um quase completamente estragado, todos pertíssimo do
mar e ainda hoje em uso (Foto 79).
Descendo de Guarapari (Foto 80) [pelo rio Aldeia Velha] até o lugar Aldeia
Velha, são duas horas de canoa, nem automóvel, nem animal. Perto de uma
hora e meia de estrada de automóvel, encontra-se o Morro da Igreja, cheio de
mata, sobre 200 m de distância do rio. O terreno pertence a Hilário Santa
Rosa de Pitanga e Dalto Alves da Rosa. A bisavó cabocla de Hilário foi quem
carregou pedras para a construção da igreja velha, hoje em ruínas. A casa perto dela é de pau a pique, com palha de naha (Foto 81). Está-se construindo
uma gruta, [a Gruta de Sant’Ana], na subida da igreja.

Foto 79 Vista geral de Guarapari (ES). À direita o Poço Jesuítico e
ao fundo a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e algumas casas.
Erich Hess, 1940. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 80 Vista geral de Guarapari (ES). Erich Hess, 1940.
ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 81 Construção de pau-a-pique com palha de naha
(Aracruz/ES). Erich Hess, 1940. ACI/RJ. Série Inventário.
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[Aqui] a Fazenda de Araçatiba*, no Município de Viana – a uma hora e meia
de Guarapari e a 25 lotes distante de Vitória, e o zelador Elpídio Vieira de
Vitória. Não tem hotel. [Nesta outra foto], Dom José Ferreira Cardoso e a
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda*. Só os vestígios em torno da igreja. Não
podia apurar onde ainda tinha traços da obra jesuíta. Parece que o fazendeiro
Sebastião Vieira Machado, em 1849, demoliu a maior parte e construiu, nos
dois lados, duas casas, uma de pau a pique e uma de pedra. Essa de pedra
foi demolida pelos herdeiros. A outra está ainda habitada por um herdeiro,
bisneto de Sebastião Vieira Machado. A antiga sacristia desapareceu. Atrás do
altar, uma pia de pedra, [que foi pintada] e que está agora na altura do piso,
porque toda a capela foi colocada um metro mais alto. Altar-mor antigo não
existe mais. No altar-mor recente, existe a antiga imagem de Nossa Senhora da
Ajuda, de madeira. Arco de pedra, com flores e cimento. A viagem da Fazenda
de Araçatiba para a Fazenda Jucu [Viana] foi de automóvel, cerca de 6 km. [Lá
a] Igreja de Belém (Fotos 82 e 83), no mato, tijolos e cimento, de pedras com
cal, foi abandonada há mais de 10 anos. [Há vestígios de] escavação de dois
metros quadrados em busca de ouro e também de uma parte da residência
ao lado direito. Da Fazenda Jucu a Vitória, uma hora de automóvel. Mandei

Foto 82 e 83 Igreja de Belém (Jucu, Viana/ES). Fachadas principal e
interna. Erich Hess [atribuído], 1940. ACI/RJ. Série Inventário.
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o telegrama: “Exmo. Sr. Arcebispo Dom Helvécio. Anchieta. Espírito Santo.
Agradecimentos profundos pela belíssima viagem gentilmente fornecida por
V. Excia. Saudações.” E ao Patrimônio enviei o seguinte telegrama: “Cheguei
Vitória. Ponto. Mandarei carta via avião segunda Majestic Hotel”.
Vitória, 9 de setembro. Vila Velha. Visita ao Padre Raimundo de Barros, Convento de Nossa Senhora da Penha* (Foto 84), completamente reformado,
com poucos vestígios de antigos traços. [Fotografei]: capela; porta da entrada;
quadro de Nossa Senhora da Penha* (Foto 85), que chegou no Brasil, em
1558, pelo Padre Pedro Palácio; altar-mor com imagem de Nossa Senhora
da Penha, com coroa em ouro, de 1575; altares laterais; quarto dos milagres;
sacristias; altar lateral de Santana e outro do Bom Jesus; forro sem pintura;
pia de mármore escuro na entrada; cela do Padre Palácio, em que ele foi encontrado morto em 2 de maio de 1570; coro; antigos bancos de jacarandá;
fachada principal, hoje cortada pelo balcão; azulejos do corredor dos milagres,
azul e amarelo, outro padrão perto do trajeto da entrada da capela; a antiga
entrada lateral do convento com porta com almofadas; a entrada principal
do convento, com porta trabalhada em chapa de cobre com as “almas de
São Francisco”. Em Vila Velha, [fotografei ainda] a Igreja de Nossa Senhora
do Rosário*, inteiramente reformada: teto do altar da capela construída por
Vasco Fernandes Coutinho, com data escrita à mão – 1535, 7 de outubro; e
imagem vestida.
Então, [em Vitória], [fotografei] as ruínas e escavações da Igreja de Santa Luzia*, visitei Dr. Mário Freire, diretor do Banco de Crédito Agrícola do Espírito
Santo, e estive na reunião no Instituto Histórico e Geográfico do Espirito
Santo, cujo presidente foi Dr. Celso Calmon, substituindo o Sr. Olinto Couto
de Aguirre. Estava presente Jair Etienne [Dessaune], do Clube de Regatas
Saldanha da Gama, que se acha hoje no antigo Forte de São João. Dr. Aguirre tem a antiga imagem guardada no Museu, criado há oito meses para ele
reformar a Igreja de Santa Luzia. Fomos para Nova Almeida, Serra, 45 km
de distância. Viagem junto com o padre Raimundo de Barros, de Vila Velha,
antigo secretário de Dom Helvécio. O vigário da Igreja Matriz e residência
dos jesuítas com ruínas* era o padre Manoel de Oliveira. A Igreja não foi
reformada. O piso de madeira estava em bom estado ainda e, nas diversas
escavações no corpo da igreja e na sacristia, foi roubada muita coisa. Partes
importantes: na entrada, à esquerda, pia de batismo, em mármore, enorme;
duas pias de mármore, nas entradas principal e lateral; altar-mor de madeira;
capela-mor de tijolos com madeira, com crucifixo, que estava antigamente na
sacristia dentro do oratório, foi tirado por causa das escavações atrás da imagem; sacrário de prata e madeira; quadro dos Reis Magos (Foto 86); imagem
de Nossa Senhora da Conceição; altar de Nossa Senhora do Rosário; imagem
quebrada de Santana. Nova Almeida chama-se, também, Nova Aldeia, foi
fundada após Aldeia Velha.
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Foto 84 Convento de Nossa Senhora
da Penha (Vila Velha/ES). Erich
Hess [atribuído], 1940. ACI/RJ. Série
Inventário.
Foto 85 Quadro de Nossa Senhora da
Penha que se encontra no Convento de
Nossa Senhora da Penha (Vila Velha/
ES). Erich Hess [atribuído], 1940. ACI/
RJ. Série Inventário.
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Foto 86 Igreja Matriz e Residência dos jesuítas com ruínas (Serra/
ES). Quadro dos Reis Magos que se
encontra no altar-mor. Erich Hess,
[1940]. ACI/RJ. Série Inventário.

TM – A quantos locais o senhor foi?
EH – Fui para Santa Cruz [Município de Aracruz], com a Matriz de Nossa Senhora

da Penha; para Caieiras Velhas [que fica], subindo de Santa Cruz pelo [rio]
Piraquê-mirim, a uma hora e meia de viagem, de canoa; depois, para Carapina, [onde fotografei] a Capela São João dos Jesuítas (Fotos 87 e 88), de 1746;
para a cidade de Serra, a 30 km de distância; e [então] para Cariacica; para Itapoca; para Vila Velha, 20 km de distância, situada perto do mar, [onde está] a
Fazenda Guaranhuns, jesuítica; para Muribeca, no rio Itabapoana, conforme
planta de 1871. [Em Vitória], no Palácio de Vitória [Palácio Anchieta] (Foto
89), fui apresentado por Milton Couto e Aguiar ao então interventor Celso
Calmon, que prometeu toda a colaboração possível. Era o encarregado da
antiga capela do Palácio [Igreja de São Tiago], que não existe mais. A parte
que está em obras seguiu os estilos do arco do altar lateral. No lugar do antigo
altar-mor, é hoje o túmulo de Anchieta. [Visitei ainda] o Forte São João, hoje
Clube de Regatas; a Chácara Barão de Monjardim* (Foto 90); antigas casas
da cidade (Foto 91); Museu Capixaba*.

TM – O senhor começou quando essa viagem?
EH – Essa viagem foi iniciada em 4 de setembro e foi até 16 de setembro de 1940.

Doze dias. E isso era na época da guerra, mas o pessoal lá era amigo, sabe?
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Foto 87 Capela São João dos Jesuítas
(Carapina, Serra/ES). Fachada principal.
Erich Hess [atribuído], [1940]. ACI/RJ.
Série Inventário.
Foto 88 Capela São João dos Jesuítas
(Carapina, Serra/ES). Vista do coro.
Erich Hess [atribuído], [1940]. ACI/RJ.
Série Inventário.
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Foto 89 Palácio de
Vitória – Palácio Anchieta, antiga Igreja e Colégio
dos Jesuítas (Vitória/ES).
Erich Hess, 1940. ACI/
RJ. Série Inventário.

Foto 90 Chácara Barão
de Monjardim (Vitória/
ES). Erich Hess [atribuído], [1940]. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 91 Casas (Vitória/
ES). Erich Hess, [1940].
ACI/RJ. Série Inventário.
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TM – Onde é que o senhor foi no estado do Rio?
EH – Foi em janeiro de 1941, com Dr. Thedim Barreto. Fomos para Campos: Fa-

zenda Airizes* (Foto 92); Fazenda Santa Rosa (Foto 93); Fazenda Baronesa*
(Foto 94); Trapiche (Foto 95); Asilo Nossa Senhora do Carmo* (Foto 96),
que depois pintei; [Igreja do] Rosário, [Igreja de] Salvador. Aí passei na cidade
do Rio e fotografei Sete Passos da Igreja do Carmo* (Foto 97) e imagem de
Santa Teresa* (Foto 98); São Bento do Rio. Fiz reproduções para o Soeiro*
de um terreno para um processo do Ministério da Marinha. Reproduções de
plantas de Angra.

TM – A Igreja do Carmo* que o senhor fala aí é aquela da Primeiro de Março?
EH – É. Fotografei para o SPHAN no Rio a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos

Homens* (Foto 99), na esquina da Avenida Rio Branco e Alfândega, a Santa
Luzia* (Foto 100), na praça Condessa Frontin; e a da Glória* (Fotos 101,
102 e 103). Aqui, a festa de Dona Darcy Vargas* no Copacabana Palace*, em
benefício da Cidade dos Meninos. A Dona Darcy Vargas nasceu também em
12/12/1911. Quando era 12/12/12, eu tinha um ano de idade, e isso só acontece a cada 100 anos. Aí começa Minas, com Monlevade, Ouro Preto, depois
o Museu de Sabará, em 1941.

Foto 92 Fazenda Airizes (Campos de Goytacazes/RJ). Fachada
principal. Erich Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 93 Fazenda Santa Rosa (Campos de Goytacazes/RJ). Fachada
lateral. Erich Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 94 Fazenda Baronesa (Campos de Goytacazes/RJ). Fachada principal. Erich Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 95 Casa do trapiche (Campos de Goytacazes/RJ). Erich Hess, 1941.
ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 96 Asilo Nossa Senhora do Carmo – Solar de Santo Antônio (Campos de
Goytacazes/RJ). Fachada. Erich Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.
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Fotos 97 e 98 Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (Rio de Janeiro/RJ). Escultura de
Jesus Cristo nos Sete Passos; e Imagem de Santa Teresa. Erich Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 99 Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens (Rio de Janeiro/RJ). Torre sineira. Erich
Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 100 Igreja de Santa Luzia (Rio de Janeiro/
RJ). Fachada principal. Erich Hess, 1941. ACI/
RJ. Série Inventário.

Foto 101 Igreja de Nossa Senhora da
Glória do Outeiro (Rio de Janeiro/RJ).
Vista aérea da igreja. Erich Hess, s/d.
ACI/RJ. Série Inventário.
Foto 102 Igreja de Nossa Senhora da
Glória do Outeiro (Rio de Janeiro/RJ).
Capela-mor vista a partir do coro. Erich
Hess, 1941. ACI/RJ. Série Inventário.
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Foto 103 Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro (Rio de Janeiro/RJ).
Painel de azulejos. Erich Hess, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.

TM – Essa fase em que o senhor fotografou para o SPHAN foi importante para sua

vida profissional?

EH – Foi o pedestal da vida nova.
TM – O senhor dispunha dos recursos de que precisava?
EH – Não. Foi muito adquirido. Eu aprendia muita coisa. Não sabia de nada. Eu

nunca tinha feito uma fotografia dentro de uma igreja. Não tinha usado lâmpadas. Eu tinha assistência de um homem que era representante da Leica, da
Lutz Ferrando, que me dava a primeira mão para fazer trabalhos assim, com
luz artificial. E procurei colegas, livros; quer dizer, eu era amador. Mas, para
virar profissional e entrar nessa parte, que é mais difícil, a gente aprendia e
levava de vez em quando na cabeça também. E tinha competição. Tinha o
Stille*, alemão, que fazia fotografias aqui no Rio, muito do São Bento; tinha o
Vosylius*, que trabalhava com máquina grande, tamanho 18x24, chapa limpa, direto. Era uma nitidez fabulosa. Quando o Doutor [Rodrigo] me mandou lá para Minas, tinha planejado fazer umas 70, 80 fotografias, e trouxe
700. Sorte, porque eu trabalhava com uma máquina de 35 mm, que o pessoal
nunca usava. Quando eu cheguei aqui e resolvi fazer fotografia, o pessoal
disse: “Você é maluco, você é fotógrafo. Essa máquina não vai dar certo. Isso
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não é fotografia. Todo mundo trabalha com máquina grande”. Para se fazer
fotografias dentro duma sala, só os profissionais faziam para documentação,
comércio. Acendia um flash, tinha por baixo um gancho, em cima a espoleta.
Levantava uma luz fabulosa, mas [formava] uma “fumação” em cima, no teto,
que descia e, por mais uns 15 minutos, a senhora não podia usar a sala, não
enxergava mais nada. Eu tinha levado lâmpadas a luz elétrica, que acendia
nos altares e, assim, fazia fotografias. Levava tripé, mas com uma máquina
35 mm. Então, fazia muito essas viagens, trazendo 700 [fotografias]. Eram
não sei quantos filmes. Posso ver quantos filmes foram. Pode ser uns 30 ou 40
rolos de filmes, pacote pequeno. Para Rodrigo, era uma coisa fabulosa, porque
nunca tinha visto essas coisas. Era novo também. Numa igreja, eu me lembro
– acho que foi em Itapanhoacanga ou foi em Conceição do [Mato Dentro]
–, eles tinham já quebrado o forro de uma igreja, uma capela, uma sacristia,
tábuas pintadas. Então, eu mandei um telegrama para o Rio, perguntando
se podia comprar [as tábuas] para o Patrimônio, que mandou um telegrama
de volta, dizendo que eu podia. Acho que eu [paguei] dez mil réis cada uma.
Deve existir aí.
TM – O senhor conseguia do Patrimônio o material que o senhor precisava?
EH – Não. Eu fazia tudo por minha conta. Eu comprei tudo. Fazia as fotografias

e vendia.

TM – O senhor vendia as fotografias?
EH – Vendia a cópia. Dez mil réis cada uma. Esse era o meu preço.
TM – O material era seu?
EH – Era tudo meu. Maquinária, tudo. Na primeira vez que eu andei de [navio],

quando cheguei, a máquina caiu, de repente, de cima do navio no chão. E
consertar isso! Naquela época, o pessoal vendia geladeiras, então consultei
uns técnicos da Companhia [General Eletric, GE] como consertar, lá longe.
Como usar a máquina ainda, porque a Leica trabalha com telêmetro. Aconselharam uma conversão que ainda dava jeito. Quando você focalizava [no
infinito], observava-se uma diferença. Então, descontando essa diferença, você
continuava a trabalhar. Então eu fiz isso e deu certo.

TM – O senhor recebeu orientação do Dr. Rodrigo ou dos arquitetos do SPHAN

sobre como eles desejavam as fotografias e quais as finalidades que eles tinham
com essas fotografias?
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EH – Naquele primeiro pedido, das viagens para Diamantina, a senhora tem o

relatório completo. Nas viagens para Ouro Preto, a gente ia primeiro com o
arquiteto, que dizia: “vai a tal e tal lugar”. Depois fazia as fotografias. Às vezes,
fazia umas extras. Mas nessas viagens que eu fazia sozinho, eles nem sabiam
para onde eu ia, nem eu. Só eu mesmo é que tinha que julgar o que achava
interessante. Fazia a coisa mais importante e sabia o que eles precisavam, o
que interessava.

TM – Eles forneciam algum critério, alguma orientação, por exemplo, nas igrejas:

igreja fechada, fachada?

EH – Mas também era sempre a mesma coisa, compreendeu? Eu sabia o que pre-

cisavam, o que era bonito, interessante. As igrejas de Minas, lá de Caeté e de
Brumado, Rodrigo não conhecia. Mas, na nossa viagem à Bahia e Recife,
quando foi junto o Dr. Rodrigo, aí me mostraram exatamente: “Queremos
isso, isso e isso”. Mas na maioria das viagens que eu fiz sozinho, já pela prática,
sabia. Aqui no Rio, acho que foi o Dr. Thedim Barreto que me indicou [o que
fotografar] na Igreja de Santo Antônio. A maior parte eu sabia fazer sozinho:
a parte mais interessante da fachada, o forro, os arcos laterais, as santas. Rodrigo era especial amigo de Santana; era uma imagem preferida dele. Ele tinha
sempre afeição especial, cultuava aquela imagem.

TM – O senhor disse que fazia as fotos e vendia. Ele selecionava aquelas que a ele e

ao Patrimônio interessavam?

EH – Não selecionava. Eu mandava tudo.
TM – Ele pagava tudo?
EH – Sim. Eu também não mandava demais. O que eu fotografava, não fotografava

só para encher linguiça. Eu só escolhia mesmo o que era, em minha opinião,
mais interessante para o arquiteto. E não exagerei na quantidade das fotografias. Somente o que eu achava interessante. Eles recebiam o material e mandavam a fatura, não sempre logo depois da obra. A gente juntava o material
e, um certo dia, quando tinha uma verba, ele mandava perguntar quanto se
devia, se fazia a nota e pronto: pagava.

TM – O senhor teve contato com outros fotógrafos que também trabalharam para

o Patrimônio, como, por exemplo, o Herman*, de São Paulo, que o Mário de
Andrade* chamava de “alemão”?
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EH – Esse não conhecia. Aliás, Mário de Andrade eu também não conhecia, tinha

pouco contato. Só me lembro do que eu tinha feito na primeira viagem que
eu fiz aqui no Brasil, em janeiro de 1937: eu assisti à festa dos Reis e tinha
umas máscaras que a rapaziada usava perto do lugar de Juiz de Fora, e ele gostou muito das máscaras. Usava-se mais umas de bichos, cabeças grandes. Eu
também não fiz nada no Estado de São Paulo. Sei que outras pessoas fizeram.
Aqui no Rio, como disse, eu era restrito, porque tinha esse fotógrafo que o
Rodrigo gostava muito – que aliás trabalhava com máquina um pouquinho
maior que 35 mm e conseguia, às vezes, uns detalhes muito bonitos. Era o
tal Vosylius, que trabalhava com máquina grande de chapa 18x24, em que
era muito perfeito, estudadíssimo, nitidez absoluta, bem contrastado. Dr. Rodrigo gostava. Eu não fiquei conhecendo outros fotógrafos, não.

TM – O senhor teve contato com o Gautherot*?
EH – O Gautherot����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
, sim. Ele
���������������������������������������������������������
teve a possibilidade de ser apadrinhado pela Sul Amé-

rica, para quem tinha feito muitos trabalhos. Então, ele tinha muita liberdade
e, fora das fotografias para o Patrimônio, ele fazia coisas bonitas, vistas. E
vendia. Ele era um competidor meu, sabe? Ele fez, por exemplo, uma coisa
que eu nunca tinha feito: uma série de fotografias no Sul, das Missões*, que
tinha muita importância para o Rodrigo, pois daqui foram feitas expedições,
folhinhas, exposições. Rodrigo era muito amigo dele. Mas eu acho que, em
quantidade, eu devo ter feito a maior parte; quase só fazia coisas do Patrimônio. O que eu pegava nessas viagens, fora daqui do Patrimônio, servia para
fazer folhinhas, e eu vendia separado.

TM – O que o senhor chama de folhinhas são calendários, que antigamente se

chamava folhinhas?

EH – Sim. Hoje se chama calendário.
TM – O senhor teve contato com aquele grupo de fotógrafos que trabalhava para

o Capanema?

EH – No fim do ano de 1940, o Capanema queria documentar os dez anos de Getú-

lio Vargas*, de 1930 a 1940, e chamou o Peter Lange, que era mais amigo dele;
era também muito observador e muito amigo do homem da IBM, que esqueci
o nome. O Capanema queria fazer a documentação total das obras de Getúlio, sobre berçários, correios, sobre as realizações que o governo fez: rios, barragem, porto. Dividiu o Brasil em sete partes. Mandou seis ou sete fotógrafos
para todos os cantos. Não sei o que o Lange fez; acho que ficou aqui no Rio.
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Eu peguei o Sul: fui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tenho
os campos de trigo, de uva, de linho, as prisões novas que tinham lá em Porto
Alegre, o correio e as estradas. Eu aí tive ocasião de ver um churrasco, no Rio
Grande. Estava lá, por acaso, o Luzardo*. Naquela época, em 1940, a Varig
tinha uns aviões que eram pequenininhos. Eu fiz diversos trabalhos lá, essas
fotografias, que eu trouxe e que depois foram reunidas num álbum com um
belíssimo layout, recortado, já em composição. Mas acontece que esse álbum
nunca foi completado e nunca foi impresso.
TM – E essas fotos?
EH – Essas fotos não sei para onde foram. Eu tenho no arquivo e ainda todos os

negativos. Depois, usei bastante. A Varig ficou encantada de ver essas fotografias antigas desses aviões, pois eles não tinham nada sobre aquilo. E isso em
1940; exatamente há 43 anos. Dentro do avião não tinha rádio, a gente descia
e voava bem baixo, junto aos trilhos do trem, para saber se era o caminho lá
para o sul. Só tinha quatro lugares. Aí fiz a famosa fotografia do gaúcho, na
fronteira, a cavalo. E, quando voltei, usei essa fotografia. Mostrei a uma companhia de propaganda que trabalhava para a Melhoral. A Melhoral tinha uma
série de anúncios que se chamava “Todos cantam sua terra”. Queriam usar
uma fotografia de gaúcho. “Ah! Bom. Tenho um gaúcho aí. Vem cá. A cavalo. É bonito”. Então usaram. E aconteceu que, depois de uns três ou quatro
anos, quem aparece? Esse cidadão pedindo [dinheiro]. Ah, foi um escândalo.
A companhia de propaganda falou que eu ia pagar caro para dar os direitos
da pessoa. Depois comecei a tomar cuidado. Hoje em dia, que papelada tem
que escrever! A pessoa, se baterem retrato, tem que dizer se pode ser usado
ou não; se usado, tem que pagar tanto. Então, isso foi uma lição para mim.
Mas é bonito: os postos zootécnicos, o início da plantação de trigo, a cidade
de pedra no Paraná, exatamente naquela zona que agora mudou tanto. No
Paraná – naquela época, era inverno, um frio desgraçado, eram oito graus –,
encontrei o interventor de lá, Manoel Vivas, homem fabuloso. Um homem de
muita energia, e tudo tinha de ser pontual. Ele me contou que, uma vez, as
mulheres da cidade iam fazer uma homenagem a ele – um convite para jantar
– e o convidaram para sete horas da noite. E ele estava lá, 100%. Não tinha
ninguém, e ele se mandou. Era um homem de fibra; não tinha conversa, não.
Morreu há muito tempo. Fiquei muito amigo, também, do sacristão da Igreja
de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, o Manuel de Paiva*.

TM – O senhor o conheceu quando?
EH – Na primeira viagem com o Rodrigo, porque foi ele que arrumou os documen-
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tos na Igreja de São Francisco e arranjou os primeiros recibos sobre os profetas
de 1792. Então, sempre que Rodrigo ia para Ouro Preto, eu o visitava. Fui
na residência dele em frente da Igreja de Antônio Dias* e fiquei conhecendo
a família dele. Era uma boa figura; tirei algumas fotografias dele. Lembro
também que fiz, uma vez, uma fotografia do Dr. Renato Soeiro lá perto do
cemitério de Sabará e a senhora [dele] reclamou comigo: “Olhe, você tirou
[foto do] meu marido no cemitério de Sabará”. Isso ficou, muito tempo, um
ponto de referência alegre.
TM – Com quem mais o senhor conviveu no Patrimônio?
EH – Diariamente com Dona Judith, Dr. Thedim Barreto. Lucio Costa, pouco,

porque ele não aparecia muito lá, não. Convivi mesmo foi com o Rodrigo.

TM – Dr. Alcides*?
EH – Alcides, também. Alcides eu encontrei muitas vezes fora do Patrimônio, por

acaso. Eu encontrava no meio da rua. Eu sempre encontrava alguém do Patrimônio na rua.

TM – Dr. Jacintho*?
EH – Não. Dr. Jacintho muito pouco.
TM – E o Carlos Leão*? O senhor esteve com ele?
EH – Eu tinha muito contato com ele e também muito com a senhora dele. Uma vez,

eu fiz uma reportagem sobre ele, umas fotografias dele na residência, do outro
lado, em Niterói. Eles têm um jardim muito bonito com plantas e a senhora vela
muito por ele. Tem um carinho especial por esse marido, que é desenhista.

TM – O senhor conviveu com Dona Heloísa Alberto Torres*?
EH – Sim. Ela veio muito ver o Rodrigo. Assim como o Prudente de Morais*, que

vinha com o guarda-chuva pendurado aqui no ombro.

TM – Manuel Bandeira*?
EH – Manuel Bandeira não fazia [presença] no Patrimônio, não. Eu o conhecia de

outro lugar. Mas no Patrimônio eu não tinha visto ele, não.
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TM – E o Drummond*?
EH – Às vezes. O Carlos Drummond sempre era assim muito fechado. Tive até

medo dele, e devia ser o contrário. Ele, por fora, parece uma casca grossa.
Hoje, acho que ele era meio curto, não era falante como as outras pessoas.
Pensa mais do que fala.
Dona Heloísa Alberto Torres, uma vez, me pediu para fazer uma série de fotografias para um livro dela, que saiu com uma porção de fotografias minhas
dos jarros e dos vasos da Quinta da Boa Vista*. Rodrigo tinha que mandar
fazer lá uma grande obra no chão, porque as vigas estavam todas comidas pelo
cupim. Então foram renovadas. Como também fiz toda a documentação em
Petrópolis, antes que fosse feito [o restauro] no Museu [Imperial]*, quando
ainda era escola. Como também aqui no Pinel, na Universidade* (Fotos 104,
105 e 106). Aqueles coitados malucos estavam lá vivendo em cima do chão
frio. E era um aspecto horroroso daqueles doentes, que, aliás, tinham uma
saúde de ferro. Tinha um que estava morando anos a fio aqui na esquina, ao
ar livre. Não se resfriava, ficava todo dia, de manhã e de noite, passando um
monte de gente, e ele fazendo bye-bye. Morava assim ao ar livre, e aqueles lá
naquele chão frio. Tudo isso foi reformado, mais tarde. Para falar no Museu
da Quinta, o primeiro que restaurou aqui essas vitrines bonitas, acho que foi
um holandês ou francês, que também trabalhou em Ouro Preto, [Georges
Simoni]. Veja se fala com o Reis quem foi que, na época, fez em Ouro Preto
as figuras de gesso. Eu tenho o retrato dele, daquele que fez as primeiras vitrines modernas, o estilo mais avançado das vitrines do Museu da Quinta.
Mas alguém que não devo esquecer é o magrinho, que fez os cálculos das
construções. Um que estava sempre lá, que não se pode esquecer, porque teve
a má sorte, o Joaquim Cardozo*?

TM – O senhor conviveu com o Joaquim Cardozo?
EH – Sempre. É muito amigo, um amigo pessoal. A gente encontra pessoas e dá

logo um abraço. É desse gênero assim. Gostava de mim; gostava dele.

TM – Poeta e calculista.
EH – É, poeta e calculista. Nos últimos anos, quando tinha menos contato com

o Rodrigo, só me lembro de ter ficado muito impressionado quando eu o vi,
então, com o olho coberto por atadura. E me contaram que ele tinha, de
noite, sem saber, arrancado e se machucado. E foram essas as minhas últimas
impressões dele, porque eu não recordo de tê-lo visto [mais]. Perdi o contato com o Patrimônio. Eu estava tão ocupado com outras coisas, em fazer
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Foto 104 Hospício Pedro II (Rio de Janeiro/RJ).
Fachada principal, destacando-se o pórtico. Erich
Hess, 1942. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 105 Hospício Pedro II (Rio de Janeiro/RJ). Corredor. Erich Hess, 1942. ACI/RJ. Série Inventário.

Foto 106 Hospício Pedro II (Rio de Janeiro/RJ). Fachada principal e lateral.
Erich Hess, 1942. ACI/RJ. Série Inventário.
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a minha vida, porque, como eu já tinha dito antes, a guerra me deixou com
as mãos bastante vazias, impedido de fazer tudo o que eu queria fazer, sem
liberdade de locomoção. Durante a guerra, eu tinha comprado uma máquina,
que se chamava Rolleiflex, porque, exatamente como foi pedido, o Rodrigo
gostava muito de negativos grandes, e o Gautherot trabalhava com Rolleiflex,
e ele apreciava muito os trabalhos dele. Eu então também tentei mudar para
filme maior, que naturalmente dá mais detalhes. Não é tão fácil de trabalhar,
como o 35 mm, mas dá um negativo maior, o que facilita. Eu tinha, naquela
época, uma máquina que a Zeiss fazia, chamada Ikoflex. E acontece que essa
máquina não trabalhava bem; ela não era perfeita; não desenhava. Eu tive
uma luta com esta máquina e não deu certo. Depois tentei uma máquina
grande, porque os americanos gostavam de filme 5x7, ou filme 4x5 polegadas.
Lembro quando foi inaugurada a Sears, na Praia de Botafogo, eu tinha que
fazer umas fotografias com máquina grande. Tinha comprado uma Graphic
mill, de caixão enorme, com pano preto na cabeça, um trabalho desgraçado
que, no fim, não deu certo também. A máquina tinha um defeitozinho no
transporte da manivela. A distância, não fixava. Então a gente marcava, focalizava e já saía. E no f im, quando a gente tirava o pano da cabeça, tirava
o chassis fora, botava um filme lá dentro, batia uma fotografia. O que saíam?
Saíam fotos fora de foco. Ah, meu Deus! Foi uma luta. Mas, então, a Ikoflex,
que eu tinha comprado, também não deu certo, e tive muita dor de cabeça.
Depois começou a época do flash, acho que foi em 60, mais ou menos.
Quando meu filho ficou muito doente [em cerca de 1948], de forma que fui
para São Paulo, no tempo de Adhemar de Barros [governador de São Paulo],
fiquei conhecendo um colega nosso que se chamava Peter Scheier*, que era um
fabuloso fotógrafo. Era, assim, um gênio. Já morreu, também, coitado. Ele foi
dos primeiros que fizeram audiovisual. Fez audiovisual com 20 máquinas, 20
projetores ao mesmo tempo, na famosa exposição do Japão.
E, naquela época, saíram os primeiros f lashes, o que, para nós fotógrafos,
era uma coisa que a senhora não pode imaginar, usar esse flash eletrônico.
Porque, depois [daquele flash com] pólvora veio uma lâmpada comum, onde
por dentro existe um fio de magnésio. Então se ligava à máquina. Puft. Batiase com uma lâmpada grande, que se tinha que jogar fora. Depois foi reduzida
para [essa lâmpada] de tamanho de ovo, que agora foi mais reduzida para um
filetinho. Na época daquele ovo, quando se viajava, quando se ia a um lugar
tirar uma fotografia de um casamento ou de alguma coisa, tinha um saco
desse tamanho de lâmpadas: puf, puf, puf, jogava-se cada uma depois fora.
Muita gente não gostava. Às vezes estouravam e saíam estilhaços, e tinha
atrás uma coisa para evitar. Como muita gente se queimou! Eu usava, botava
um pano aqui em cima da mão, estourava, e saía muito fogo. Era perigoso.
Aí chegou da América um flash eletrônico, em que a mesma lâmpada se acen120

dia muitas vezes, se recarregava e pum, pum. Isso foi uma salvação. Agora,
naquela época, mudava-se, também, com a máquina de 35 mm, a ideia de
que as fotografias não ficavam. Quem não queria usar tantos flashes, como
aquele francês, Cartier-Bresson*, [não usava]. [Ele fazia] como os primeiros
fotógrafos da [revista] Time, que não usavam mais flash. Revelavam o filme até
estourar em água quente; para sair o máximo, não usavam lâmpada artificial,
e o filme ficava assim cheio de pontilhaço [grãos que formam a imagem], mas
dava um efeito formidável, que, aliás, hoje, nas revistas, se usa especialmente.
Foram muitas modificações, e o Rodrigo não gostava muito desses trabalhos
sem luz artificial. Ele gostava bem claro, visível. Naturalmente que era mais
interessante. E assim mais tarde eu usei também muito o flash, mas para o
Patrimônio não tenho mais trabalhado esses recursos todos.
TM – O senhor teve contato com o fotógrafo Keffel*?
EH – Sim, é outro gênio. O Keffel foi outro daqueles primeiros [fotógrafos], que

faziam tudo. O Scheier comprava tudo o que era máquina nova que aparecia.
Tudo que eu então fazia para ele mostrava. E o Keffel também fazia o diabo. O
Keffel foi aquele que fez a fotografia, aqui na praia, do “voador” para a revista
O Cruzeiro*. É o mesmo que fez as fotografias da festa aqui no Aterro: do grande Congresso Eucarístico, para o qual o Lucio Costa fez aquele [palco], aquela
tenda árabe. O Keffel ficava em cima, aqui, no prédio da esquina da Avenida
Rio Branco, e fotografava com uma lente grande. Ele construía mesmo, fazia
tudo. Ele tirava umas fotografias fantásticas, é um bom fotógrafo. Depois de
ficar no Rio Grande do Sul muito tempo, ele queria melhorar e veio para o
Rio, e começou aqui, para O Cruzeiro, a fotografia como uma profissão. Mas
brigou muito com eles. Eles mandavam e ele fazia fotografias, quadros, com
muito carinho, muito cuidado. Viajava também: Bahia, acho que até Estados
Unidos. Mas, um belo dia – ele tinha um laboratório bonito com muita maquinária – entraram, roubaram, e ele ficou muito desgostoso. Parece que hoje
se retirou para o Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Acho que ele tem
uma casa em Gramado e vive lá. Mas nós éramos um triângulo.
O Peter Scheier e eu eramos colegas mesmo, gente que não fazia competição
um com o outro. De vez em quando se encontrava, conversava, assim como
nos encontros dos grandes médicos hoje. Agora o pessoal está de novo começando a fazer isso aqui, eu não tenho muito contato. Tem alguns fotógrafos
no Rio com quem me dou, como o Frussa, interessante fotógrafo, que ainda
aprendeu lá na Hungria e foi um dos primeiros assistentes de fotografia, aqui
no Rio. [Ele] tem uma casa na Avenida Rio Branco onde fazia fotografias,
acho que na Assembleia ou naquela zona. Um fotógrafo de classe, que fazia retrato das pessoas. Naquela época, quando comecei, também se chamava o fo121

tógrafo para tirar fotografia da pessoa morta. Isso eu nunca fiz. E Frussa fazia
as chapas em esmalte e colocava no cemitério, uma arte que eu pessoalmente
não sei. Aliás, hoje ele perdeu o laboratório que tinha. Houve um desencontro
aí e está fazendo seus trabalhos assim, retirado em casa. No início do meu
trabalho, um fotógrafo muito falado era um chamado Rembrandt*, [de sobrenome] Gal. Ele era um furador. Para esta exposição, acho que em Nova Iorque, ele fez um painel enorme. Juntava metros e mais metros, quilômetros de
painéis, um grudado no outro. Ele enriqueceu muito, mas bebeu muito, e um
belo dia, puff! Foi-se embora assim, morreu. Entre outros colegas importantes,
está o Carlos*, um fotógrafo que começou comigo, na mesma época, que ainda
continua com o laboratório aqui na Rua México. Eu estava no edifício Rex e
trabalhei junto com o Peter Lange, que era fotógrafo do Capanema.
TM – O que o senhor diria, com sua experiência toda, não só no Patrimônio, mas

como fotógrafo em outras áreas, para essas pessoas que estão começando a
trabalhar hoje como fotógrafo?

EH – Que sugeriria? Em que sentido? Tecnicamente?
TM – Sim, profissionalmente.
EH – A fotografia nos últimos anos tem-se desenvolvido muito tecnicamente. O que

eu fiz alguns anos atrás não tem muita diferença hoje, não. Mas o que se pode
aprender! Tem tantos livros que é até difícil de escolher. O melhor mesmo é
pegar uma máquina, ir para fora e bater e bater e bater. Igualzinho como no
desenho – pintar e desenhar –, a gente tem que treinar, fazer, revelar e levar
na cabeça. E fazer novas provas e praticar em diversos lugares, com diversas
pessoas. Hoje as possibilidades são muito maiores. Existem tantos filmes que
a gente fica quase maluco para saber qual escolher. Só tem que fazer teste, na
maior liberdade, e ver o que sai. Hoje em dia, não é barato fazer muito teste,
porque o filme é caro, o papel, os laboratórios são caros para revelar. Eu mesmo revelava, tinha o meu próprio laboratório, fazia minhas ampliações aqui.
Fiz muitas ampliações grandes. Por que as fotografias ficavam amarelas? Por
que as fotografias ficavam azuis de repente, com manchas? Como limpar as
manchas? Tudo isso a gente tem que aprender, tem muita coisa. Só como eu
fiz, aí. Começar com filme no tanque, enrolar filme no tanque, deixar filme
cair no chão e voltar de novo e viajar. Agora, hoje, fazer uma viagem para Santos Dumont não é barato, não. Custa caro. Existem muitos livros para aprender, e as firmas, os produtores, estão interessados que muita gente faça fotografia, porque quanto mais se fotografa, mais filme se gasta. Cada anúncio vale
bilhões. Então, as companhias reprodutoras estão interessadas na divulgação
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desses livros todos. Tem uns mestres aí. Não sei se a Funarte* tem um curso
de fotografia, mas eu recebo quinzenalmente um catálogo deles sobre avisos
que fazem cine, cursos de línguas, projeções, audiovisual, e a gente tem que
visitar esses lugares. E olhar, ver o que se faz hoje, tentar, escolher a máquina.
Qual é a objetiva? Nestes anos todos, quantas máquinas não apareceram?
Cada vez uma máquina nova. No lugar de uma técnica, tem uma [máquina]
nova. Acontece que as minhas máquinas velhas, alemãs, de repente ficaram...
Eu não vou dizer obsoletas, mas o japonês, com a invenção da iluminação,
[de meios] para encontrar o tempo exato de dar a pose, facilitou de tal forma
que jogou os outros no chão. E só depois de muitos anos foi que a Alemanha,
depois que se refez da guerra, começou também a fazer nova maquinária.
Mas agora já não se pode mais comprar tudo. Existem máquinas novas no
mercado da Alemanha, que talvez sejam iguais às outras, e mais novidades.
Mas só uma pessoa aqui como meu amigo Scheier, que tinha muito dinheiro,
que fazia os casamentos grandes de São Paulo [podia comprar]. Toda grãfina
fazia [fotografias] do casamento, e fazia, logo depois do casamento, dos filhos,
da primeira comunhão e dos quarenta anos de casamento, essa coisa toda.
Eles tinham então três fotógrafos. Preparavam essa maquinária toda, com os
flashes, chegavam, pegavam um casamento às três, um casamento às quatro,
outro às cinco, e aí ganhavam muito dinheiro. Ele cobrava o que bem queria.
Era muito amigo do pessoal lá do Museu de Arte de São Paulo, e até o filho
dele também é fotógrafo em São Paulo. Ele deu ao filho essa maquinária que
era quase ilimitada. Então, hoje, a fotografia, como disse, está se perdendo
um pouco, porque o pessoal vai mudando para o videocassete. E com esse
videocassete não se pode competir muito. [Embora] um retrato na mão, no
bolso e na parede é uma coisa que não tem substituto, não é? Seja para lembrança, seja para mandar para uma pessoa. E esta imagem da televisão que
nós temos aí para fazer uma fotografia boa, no momento exato, tem que ser
pensada, com a cabeça, sabe? Aí começa a coisa. Não é só pegar a máquina e
fazer c1ic. A gente também trabalha com a cabeça, acompanha os acontecimentos, informa-se do que vai acontecer, para estar lá na hora certa. A gente
não fotografa de qualquer jeito, não. Às vezes, observa o dia inteiro, como vai
o sol numa certa hora, com muita calma, e boa vontade para viver o clima.
Isto não se adquire de um dia para o outro. Isso custa tempo, anos, para o
resultado estar garantido. Tem grandes fotógrafos que estão expondo no salão
do Museu de Belas Artes. É uma coisa para olhar. Acho que se tem que ir lá
[ver] também esse pessoal. O que fizeram, o que eles fazem. E descobrir o que
é uma fotografia boa, e por que ela é boa. Mas, para bater uma fotografia tem
que se, naturalmente, ter uma máquina. Conhecer, escolher os filmes, saber
como funciona, controlar a maquinaria e fazer a sua manutenção, que é uma
coisa cara. Limpá-la, ver, observar e controlar, quando sai um bom trabalho.
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Tem que sair, assim como o médico que faz uma operação. Que bota umas
20 facas. Bota anestesista. Bota um controle. O fotógrafo bota mais um filme
extra, se acontecer alguma coisa. Pode estourar uma coisa. Põe um canivete,
a chave de fenda, essas coisas assim. Agora, na primeira falha, quando pela
primeira vez cai um fio no chão, aí diz: “Nossa Senhora! Se soubesse ... não
trouxe o saquinho”. Carregar coisas demais, também é difícil. Agora, levar
só os filmes [ou] levar demais, isso só com o tempo. A gente tem que se queimar um pouquinho, sabe? Os grandes mestres são gente que se apurou com
o tempo. Fora aqueles que também foram para a guerra e fizeram as famosas
fotografias, levantando uma bandeira [Raising the flag on Iwo Jima, de Joe
Rosenthal]. Essas fotografias são únicas. Mas eu uma vez recebi uma revista
Life, muito bonita, que tinha uma fotografia da cervejaria de Munique, onde
entrava luz por todos os lados. Queria saber como se fazia. Uns dizem. Outros
não dizem. Outros fazem. Existem fotografias de um cruzador nos Estados
Unidos, que o pessoal parece que gastou 300, 400 flashes, que estouraram
todos de uma só vez. Mas também tem fotografias difíceis. Eu fiz uma agora,
por exemplo, a famosa fotografia em Volta Redonda, uma fotografia de um
alto forno, ao anoitecer. Já tinha ido lá antes, visto como é que é, o local onde
eu vou fazer, quando anoitece. Então, finalmente, peguei aquele dia. Estava lá
o alto forno, estava começando a escurecer. Apreciei a lua, apreciei as estrelas
e apreciei ele cuspir o fogo, algo que não vai nunca mais na minha vida acontecer, sabe? Porque as corridas de uma certa hora não se pode fazer antes. A
lua vem numa certa hora. A colocação justa naquele quadro, quer dizer, muita
coisa pode-se preparar, mas é trabalhar com a cabeça. Estar naquele momento
com o aparelho todo pronto. Aconteceu durante a guerra, que um fotógrafo
muito importante passou quando o Vesúvio explodiu. Estava com uma grande máquina e bateu a fotografia. Quando chegou lá, o que aconteceu? Não
tinha nada no filme. Estava a tampa da lente. Ora, isso hoje não acontece
mais, porque tem o visor, não é? Mas, antigamente esses acidentes podiam
acontecer. Agora, mesmo com tudo bem preparado, não se tem tudo. “Ih!
Falta aquilo. Se tivesse agora aquilo …”.
TM – Senhor Hess. Foi um prazer enorme. O Patrimônio agradece ao senhor.
EH – De nada.
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Erich Hess posa em frente à sua exposição. Foto de Peter Lange, 1938.
ACI/RJ. Série Personalidades/ HESS, Erich.

Lançamento do livro Isto é o Brasil! em junho de
1959. Da esquerda para a direita: Erich Hess;
Sul Werner, um dos diretores da Melhoramentos; a pintora Paulina Kaz; e a cronista Elsie
Lessa. Arquivo Nacional, Fundo Correio da
Manhã.

125

[A Rodrigo: parafraseando o soneto “Este livro que é, meu, que é o teu, que é
o nosso livro” o grato Hess. Rio de Janeiro 1962. II. Edição e Rachel]
Dedicatória a Rodrigo Melo Franco de Andrade assinada por Erich Hess,
em 1962, no exemplar do livro Isto é o Brasil! que se encontra na Biblioteca
Noronha Santos.
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Erich Hess em visita à Fortaleza de Santa Cruz (Niterói/RJ),
1939. ACI/RJ. Série Inventário.

Erich Hess em visita à Fortaleza de Santa Cruz (Niterói/RJ) com Rodrigo
Melo Franco de Andrade e outros, 1939. ACI/RJ. Série Inventário.
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Recibo assinado por Erich Hess, em 18/05/1945, referente a ampliações
fotográficas do Museu da Inconfidência (Ouro Preto/MG) e da Igreja da
Divina Pastora (SE). ACI/RJ. Série Personalidades/ HESS, Erich.

Logomarcas utilizadas por Hess em seu estúdio. ACI/RJ. Série Personalidades/ HESS, Erich.
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Verbetes

A abreviatura ACI/RJ corresponde ao Arquivo
Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro.

Alcides

Alcides Rocha Miranda
(Rio de Janeiro/RJ, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 2001)
Formou-se arquiteto pelo curso de arquitetura da Escola
Nacional de Belas Artes (Enba), no Rio de Janeiro, em 1932,
tendo sido contemporâneo da reforma empreendida por Lucio
Costa na Escola e aluno de Gregori Warchavchik. Foi também
estagiário no escritório de arquitetura que os dois arquitetos
possuíam. Em 1934, organizou seu próprio escritório, com o
escultor Lélio Landucci. Ao longo da década de 1950, associou-se a Elvin Mackay Dubugras e Fernando Cabral Pinto na
elaboração de diversos projetos arquitetônicos. Concomitantemente, investiu na carreira de pintor, tendo aulas, em 1935,
na Universidade do Distrito Federal, com Cândido Portinari.
Foi também aluno de Alberto da Veiga Guignard em 1943 e
de André Lhote em 1953. Como artista plástico, participou de
diversas exposições, tais como a do 2º Salão de Maio de São
Paulo em 1938, a do Grupo Guignard – depois chamado de
A Nova Flor do Abacate – em 1943 e a mostra itinerante 20
Artistas Brasileños em 1945.
Ingressou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional em 1940, a convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade, dedicando-se, principalmente, à preservação e proteção
de edificações em Minas Gerais. Em 1946, quando ocorreu a
estruturação da Instituição, passou a ocupar a Seção de Arte,
subordinada à Divisão de Estudos e Tombamentos, sob a
direção de Lucio Costa.
Tendo sido convidado, em 1950, para completar o quadro de
professores-fundadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, foi transferido para a representação da
Instituição naquele estado – então, o 4º Distrito da Diretoria
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do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) –, onde permaneceu
até 1955. Retornou, nessa data, ao Rio de Janeiro, onde continuou a acompanhar
obras nesse estado e em Minas Gerais. Com a mudança da capital para Brasília e
a criação do Estado da Guanabara, foi designado chefe desse novo distrito, cargo
que recusou para fundar o Núcleo da DPHAN na nova capital do país. Projetou as primeiras construções da recém-criada Universidade de Brasília, onde foi
professor titular do curso de arquitetura e responsável pela direção do Instituto
Central de Arte.
Dentre suas obras de arquitetura, destacam-se: o Altar-Monumento do 36º
Congresso Eucarístico Internacional, ocorrido no Aterro do Flamengo, no Rio
de Janeiro, em 1955, com risco inicial de Lucio Costa e colaboração de Elvin
Mackay Dubugras e Fernando Cabral Pinto, e o prédio da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, construído em 1962.
Aposentou-se pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em
1978. Recebeu a medalha comemorativa pelos 50 anos da Instituição em 1987.
Em 2002, concedeu a entrevista “Não foi fácil, não havia gente” à Revista do
Patrimônio, número 30, dedicada a Mário de Andrade.
Fonte: FROTA, Lélia Coelho. Alcides Rocha Miranda: caminho de um arquiteto. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 1993; BATISTA, Marta Rosseti (Org.). Mário de Andrade. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro: IPHAN, n. 30, 2002.

Arquivos do SPHAN

Arquivo Central do IPHAN
Endereço: Rua da Imprensa, 16/ 8º andar. Palácio Gustavo Capanema. Rio de
Janeiro/RJ.
O Arquivo Central do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Seção Rio de Janeiro já possuiu diversas denominações tais como: Arquivo;
Arquivo do SPHAN; Arquivo Noronha Santos; e atualmente, Arquivo Central
do IPHAN, separado em duas Seções – Rio de Janeiro e Brasília. Tal divisão
reflete, além da centralização da guarda de parte dos documentos da Instituição,
o caráter do Arquivo Central como coordenador e normativo da área da documentação para os demais acervos.
A formação do atual Arquivo Central do IPHAN (ACI/RJ) remonta ao início do funcionamento do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), em abril de 1936, antes, portanto, da criação legal do Órgão, em
janeiro de 1937. Neste período, foram arquivadas as diversas correspondências de
Rodrigo Melo Franco de Andrade, que viria a ser o primeiro diretor do Serviço.
Através do Decreto nº. 8.534, de 02 de janeiro de 1946, o SPHAN passou a ser
denominado Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN),
sendo estabelecido um regimento interno consistente, através do qual o Arquivo passou a vincular-se à Seção de História, subordinada à Divisão de Estudos
e Tombamentos. No artigo segundo do Decreto, em que foram estipuladas as
atribuições da DPHAN, foi destacada a importância da documentação para a
Instituição:

130

A Diretoria terá por finalidade inventariar, classificar, tombar e conservar monumentos, obras, documentos e objetos de valor histórico e artístico existentes
no país, e promover: I – a catalogação sistemática e a proteção dos arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos e particulares, cujos acervos interessem à história
nacional e à história da arte no Brasil.
Em 1954, Rodrigo Melo Franco de Andrade, através do Ofício 416, de 27 de
abril, propôs nomear a Biblioteca e o Arquivo da Instituição de Noronha Santos,
em homenagem ao referido historiador, falecido naquele ano. O acervo bibliográfico possui ainda hoje o nome do antigo colaborador do IPHAN.
Através da Portaria nº. 230, de março de 1976, foi aprovado um novo regimento interno do Órgão, neste momento denominado de Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pelo qual o Arquivo passava a estar
vinculado à Divisão de Estudos, Pesquisa e Tombamentos.
Outra mudança aconteceu no período entre os anos de 1979 e 1990 – época de
uma nova denominação institucional, a de Secretaria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/Fundação Nacional Pró-Memória (SPHAN/FNPM) –, quando a descentralização dos arquivos foi estimulada de forma mais sistemática.
O acervo do Arquivo Central ganhou destaque com o estabelecimento da Coordenação de Registro e Documentação (CRD), durante os anos oitenta, e com o
aumento das pesquisas e produções de conhecimento na área patrimonial. Na
década seguinte, foi criado o Departamento de Identificação e Documentação
(DID), que incorporou a antiga CRD e herdou suas mesmas atribuições de produzir e tratar a documentação. A partir de 2004, com o estabelecimento da Copedoc (Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência) buscou-se a
consolidação da área da pesquisa em consonância com a documentação.
O acervo do ACI/RJ é basicamente composto de documentação sobre bens
culturais preservados, sejam estes protegidos legalmente ou não, e sobre pessoas
importantes ligadas à história da preservação do patrimônio cultural. O acervo
estrutura-se a partir de várias séries documentais, tais como: Inventário; Obras;
Processo de Tombamento; Técnico-Administrativo; Personalidades; Etnografia;
Assuntos Internacionais; Centro de Restauração de Bens Móveis e Integrados;
Conselho Consultivo; Legislação; Arqueologia; Mapas e Plantas. Em meio a esse
conjunto de fontes documentais, destacam-se fotografias, negativos e slides das
diferentes expressões da cultura brasileira.
As séries mais consultadas pelos pesquisadores são Inventário, Obras, Personalidades e Processo de Tombamento. A primeira aglutina registros diversificados sobre os bens culturais localizados em todo o Brasil: relatórios e pareceres de
técnicos do IPHAN, recortes de jornais e revistas, fotografias antigas e outros
materiais detalham as características de cada bem. Já a série Obras contempla as
propostas e/ou intervenções realizadas nos imóveis cujas especificidades exigem a
ação regulatória do IPHAN, tendo no rol de documentos específicos orçamentos
de mão-de-obra especializada, notas de cálculos, fotos e plantas. A série Processos
de Tombamento comporta os estudos efetuados a fim de se justificar ou não o
tombamento de determinado bem cultural. As aberturas dos Processos ocorrem
no ACI/RJ, assim como a disponibilização ao público daqueles já considerados
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encerrados pelo IPHAN: bens inscritos em um ou mais Livros do Tombo, bens
arquivados devido ao não-tombamento e bens cancelados em função de alguma
determinação de instância superior. Por fim, a série Personalidades abrange traços biográficos de importantes nomes para a preservação do patrimônio cultural,
destacando-se a recente incorporação dos registros audiovisuais oriundos de entrevistas do Projeto Memória Oral da Preservação.
A documentação sob salvaguarda do ACI/RJ contempla uma grande parte da
trajetória institucional do IPHAN. Constituído paulatinamente, o acervo é fruto
das atividades finalísticas do órgão, produzidas no cotidiano de trabalho dos
técnicos das diferentes áreas do conhecimento. Fomentador de novos olhares e
pesquisas sobre o patrimônio cultural, o ACI/RJ mostra-se enquanto espaço estratégico para as políticas de preservação e sustentabilidade da cultura brasileira.
Os esforços de se articular uma rede de Arquivos no IPHAN ganham destaque
nos tempos contemporâneos, uma vez que os acervos das Unidades Regionais
dialogam de sobremaneira com o acervo histórico do ACI-RJ, requerendo, portanto, sistemáticos investimentos nas ações de tratamento, conservação, acesso e
disponibilização das fontes documentais.
Fonte: ACI/RJ. Série Legislação/Sobre a Estruturação e os Regimentos Internos do
IPHAN; ACI/RJ. Arquivo Intermediário/Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica – Pró-Documento. Rio de Janeiro, 1984; CHUVA, Márcia. Proposta
de Reestruturação da Copedoc. Rio de Janeiro: Copedoc, 2005; Guia preliminar: Arquivo Central do IPHAN. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, 1996.

Asilo Nossa Senhor a do Carmo

Solar de Santo Antônio
Endereço: Avenida Vinte e Quatro de Outubro, 143. Turf Club. Campos dos
Goytacazes/RJ.
Instalado na antiga Casa Grande da Fazenda de Santo Antônio do Beco, este
Solar foi construído na fase áurea do ciclo da cultura açucareira e data provavelmente da primeira metade do século XIX. Antes conhecido como Solar de Santo
Antônio o edifício pertenceu à família Miranda, proprietária da tradicional Usina
de Santo Antônio. Em fins de 1846, seu salão sediou um baile em homenagem ao
imperador D. Pedro II, ao qual compareceram grandes personalidades da cidade.
Antes de virar a sede do Asilo, já funcionou também como Seminário Diocesano.
Antiga sede de um engenho, hoje está localizada na área urbana da cidade, chamando atenção por sua extensa construção assobradada. Em relação a suas características arquitetônicas, merece destaque a escadaria, que dá acesso a um pátio
central com grades de ferro trabalhadas artisticamente, assim como o pequeno
campanário existente no lado esquerdo. Tombado pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), foi inscrito no Livro de Belas Artes e
no Livro Histórico (Processo nº. 176-T-38) em 24 de julho de 1946.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 176-T-38; ACI/RJ. Série
Inventário/Solar de Santo Antônio (ou Fazenda do Beco).
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Augusto Meyer

(Porto Alegre/RS, 1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1970)
Jornalista, ensaísta e poeta. No início de sua carreira, escreveu em diversos
jornais do Rio Grande do Sul, como o Correio do Povo. Em 1920, lançou seu
primeiro livro de poesias, A ilusão querida.
Dirigiu a Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre, de 1930 até 1937,
quando foi convidado por Getúlio Vargas para organizar o Instituto Nacional do
Livro (INL), no Rio de Janeiro, onde permaneceu como diretor até 1956. Atuou,
também, na Universidade do Brasil, ministrando o curso de Teoria Literária, de
1952 até 1965, além de ter sido professor de Literatura do Curso Pré-Jurídico da
Faculdade de Direito de Porto Alegre e dirigir a cadeira de Estudos Brasileiros na
Universidade de Hamburgo, Alemanha.
Em 1937, por iniciativa de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Meyer foi convidado a participar do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), para atuar como representante da Instituição na região que compreendia os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sua ação voltou-se
para o inventário e a proteção de inúmeros monumentos e bens presentes em toda
a região sul, como também para a definição dos critérios de seleção desses bens.
Como diretor do INL, Meyer integrou, em 1944, a Missão Cultural do Ministério das Relações Exteriores aos Estados Unidos e, entre 1967 e 1970, foi membro
do Conselho Federal de Cultura. Foi eleito, em 1960, para Academia Brasileira
de Letras (ABL), ocupando a cadeira nº. 13, e integrou a Academia Brasileira de
Filologia. Em 1950, recebeu o Prêmio Machado de Assis da ABL como reconhecimento pelo conjunto de sua obra literária.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Augusto Meyer; Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Augusto Meyer.

Biblioteca Nacional

Endereço: Avenida Rio Branco, 219. Centro. Rio de Janeiro/RJ.
A biblioteca trazida pelo príncipe regente D. João, em 1808, quando da vinda
da corte portuguesa para sua colônia americana, foi acomodada, por decreto de
27 de junho de 1810, no Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na Rua Direita
– hoje Rua Primeiro de Março – sob a denominação de Real Biblioteca. Ainda
no mesmo ano, foi transferida, através de outro decreto, de 29 de outubro – data
considerada a de sua fundação –, para um espaço localizado nas catacumbas dos
religiosos do Convento do Carmo.
Só a partir de 1814, a consulta ao acervo foi franqueada ao público. Até a Independência, o acervo da Biblioteca Régia era aumentado mediante doações e
propinas – a entrega de um exemplar de todo material imprenso em Portugal e
no Brasil. Através da Convenção Adicional ao Tratado de Paz e Amizade, de 29
de agosto de 1825, entre Portugal e Brasil, a Biblioteca tornou-se propriedade
do Império brasileiro. Ao longo do tempo, vários decretos, como o Decreto da
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Contribuição Legal ou Depósito Legal nº. 1825, de 20 de dezembro de 1907 –
substituído pela Lei do Depósito Legal, nº. 10994, de 14 de dezembro de 2004 –,
determinaram a obrigatoriedade da entrega à Biblioteca de um exemplar de todas
as obras impressas no país. A denominação de Biblioteca Nacional data de 1878.
Inicialmente subordinada ao Ministério do Interior e Justiça, a Biblioteca passou
a integrar, em 1930, o Ministério da Educação e Saúde, e em 1953, o Ministério
da Educação e Cultura. De 1981 a 1984, ficou incorporada à Fundação Nacional
Pró-Memória. A partir de 1984 passou a compor, junto com o Instituto Nacional
do Livro, a Fundação Nacional Pró-Leitura. A Fundação Biblioteca Nacional foi
instituída em 1990, pelo Decreto nº. 99.492, de 03 de setembro, sendo constituída pela Biblioteca Nacional, a Biblioteca Euclides da Cunha – criada em 1937,
como Biblioteca do Ministério da Educação e Saúde –, o Instituto Nacional do
Livro e a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, inaugurada em 1970. Seu atual
estatuto foi definido pelo Decreto nº. 5.038, de 07 de abril de 2004.
Entre suas principais coleções, encontram-se: Coleção Barbosa Machado, doada ao rei português, entre 1770 e 1773; Coleção Pedro de Angelis, adquirida em
1853, que versa sobre a história da Província Jesuítica do Paraguai e as questões
de limites na região do Prata; Coleção Teresa Cristina, doada em 1891 pelo exImperador D. Pedro II, que constitui a maior coleção recebida pela Biblioteca;
Arquivo da Casa dos Contos de Ouro Preto; Coleção de 80 estampas de Goya
(Caprichos), adquiridas em 1878. Entre os manuscritos destacam-se: o Evangeliário, dos séculos XI–XII, em pergaminho; o Livro de Horas, do século XV;
e os dois exemplares da Bíblia de Mogúncia, de 1462, que é o incunábulo mais
antigo da Biblioteca Nacional.
Desde 1858, a Biblioteca funcionava na Rua do Passeio, somente vindo a ocupar
o prédio atual em 1910. O Edifício da Biblioteca Nacional, na Avenida Rio Branco, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
através do Processo nº. 860-T-72, e inscrito no Livro do Tombo, de Belas Artes,
em 24 de maio de 1973. No momento de sua inscrição no Livro do Tombo, a autoria do projeto do prédio foi conferida ao francês Hector Pepin, e não ao general
Souza Aguiar, a quem, até então, era atribuída a elaboração do desenho, no qual
se baseou a construção. Contudo, após a apresentação de vasta documentação,
em 1981, por Louis de Souza Aguiar, o filho do general, solicitando a retificação
da autoria, esta terminou por ser concedida a Souza Aguiar.
Fonte: Boletim SPHAN/próMemória. Biblioteca Nacional: a modernização chega à casa
do livro brasileiro. Brasília, n. 19, julho/agosto 1982; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 860-T-72; Disponível em: <http.www.bn.br/portal>. Acesso em:
30 set 2009.

Cachoeir a

Cachoeira (Cidade de)
Município do Estado da Bahia.
Cachoeira situa-se a 100 km de Salvador e está localizada à margem esquerda
do Rio Paraguaçu, em cuja margem direita se encontra o município de São Félix,
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formando um só organismo urbano ligado por uma ponte de ferro, inaugurada
em 1859 por Dom Pedro II.
O primeiro assentamento nessa região – um engenho com casa e capela – data
do século XVII, quando também foi fundado o Convento Carmelita. Em 1698,
o povoado foi elevado à vila, denominada Nossa Senhora do Rosário do Porto de
Cachoeira. O período áureo de seu desenvolvimento econômico, cujo principal
produto era o açúcar, foi da segunda metade do século XVIII até a primeira do
XIX, quando Cachoeira serviu como importante entreposto entre o litoral e o
sertão, constituindo-se como ponto de encontro do comércio de Minas Gerais
e da Bahia. Datam desse período as construções mais relevantes do seu acervo
arquitetônico, que se caracteriza por uma unidade tipológica e figurativa relacionada à tendência neoclássica.
O povo de Cachoeira desempenhou um papel pioneiro no processo de emancipação política do Brasil, quando, antecipando a independência, proclamou, em
25 de junho de 1822, Dom Pedro como regente e enfrentou, até 1923, a luta
contra os portugueses, constituindo-se como a capital da Bahia independente
durante 16 meses e tendo sido sede do governo baiano novamente durante a
Revolta da Sabinada em 1837. Essa tradição é renovada em todos os dias 25 de
junho, quando a cidade se torna oficialmente a sede do governo da Bahia.
Desde 1938 e, principalmente, durante a década de 1940, o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional abriu em torno de 28 processos de
tombamento de bens em Cachoeira, a maior parte relacionada à arquitetura religiosa, entre eles o Convento de Nossa Senhora do Carmo, o acervo da Igreja
da Ordem Terceira do Carmo e a Igreja do Carmo, inscritos nos Livros de Belas
Artes e Histórico em 1938; a Igreja e as ruínas do Convento de Santo Antônio
do Paraguaçu, tombados em 1941, e o sobrado, a capela, o crucifixo, a senzala e
o banheiro do Engenho Vitória, em 1943, inscritos nos mesmos Livros; e ainda
na década de 1940, nove prédios e sobrados, inscritos nos Livros de Belas Artes
e/ou Histórico.
Em 1971, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Cachoeira foi
convertido em Monumento Nacional pelo Decreto nº. 68.045, de 18 de janeiro
de 1971, tendo sido, pelo Processo nº. 0843-T-71, tombado e inscrito, no mesmo
ano, no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
O município possui cerca de 30 terreiros e uma tradição de diversas festas profanas e religiosas, como a da padroeira Nossa Senhora do Rosário, a de Nossa
Senhora da Ajuda, a de São João e a da Irmandade de Nossa Senhora da Boa
Morte, além das filarmônicas Minerva Cachoeirana e Lira Ceciliana, fundadas
no século XIX, e das manifestações folclóricas do samba de roda, afoxé, capoeira,
queima de Judas e bumba-meu-boi.
A feira que ocorre três vezes por semana ao redor do Mercado Municipal de
Cachoeira constitui-se como centro de “trocas econômicas e também das trocas
sociais entre as localidades” (Chuva, 2008, p. 71) próximas à cidade, articulando
a economia local e criando uma rede de sociabilidade. O município é importante
também pela produção de tabaco.

135

Fonte: IPHAN. Guia de Bens Tombados. 5. ed. rev. atual. [versão preliminar] 2000. Disponível em: <http/iphan.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2010; SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA.
Cachoeira notas gerais: implantação de infraestrutura turística com apoio da SPHAN.
Boletim, n. 9, 1980; CHUVA, Márcia Regina Romeiro (Org.). Rotas da Alforria: trajetória
das populações afrodescendentes na região de Cachoeira, Bahia. Cadernos de Pesquisa e
Documentação do IPHAN. Rio de Janeiro: IPHAN/Copedoc, 2008.

Capanema

Gustavo Capanema
(Pitangui/MG, 1900 – Rio de Janeiro/RJ, 1985)
Formou-se, em 1924, em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Minas Gerais, em Belo Horizonte, quando, então, retornou a Pitangui, onde
exerceu a advocacia e o magistério na Escola Normal, ministrando as disciplinas
de Psicologia Infantil e Ciências Naturais. Ocupou, nessa cidade, o cargo de
vereador pelo Partido Republicano Mineiro, nos anos de 1927 a 1930.
Em 1934, substituiu Francisco Campos no Ministério de Educação e Saúde,
onde permaneceria até o fim do Estado Novo, em outubro de 1945.
Logo que assumiu a pasta, sinalizou a conveniência de se criar dois ministérios
separados como forma de melhor atender às necessidades da saúde pública e da
educação brasileiras. Naquele contexto, o ensino primário não era responsabilidade do governo federal, fato que Capanema buscou modificar. Na década de
1940, o Ministério promoveu uma extensa reforma na educação primária e secundária, baseada nas chamadas “leis orgânicas” da educação.
Cercado de modernistas e intelectuais como Carlos Drummond de Andrade,
Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade, Capanema destacou-se
na condução do Ministério até 1945. Sob sua gestão, foram criadas instituições
como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, a Faculdade Nacional de Filosofia, o Instituto Nacional do Livro e a Universidade do Brasil, como forma de promover a
valorização da cultura nacional e reforçar as bases educacionais do país. Imbuído
de ideais nacionalistas, Capanema promoveu a nacionalização de cerca de duas
mil escolas localizadas nos núcleos de colonização do sul do país, medida intensificada após a decretação de guerra do Brasil à Alemanha, em 1942. No campo
do ensino profissionalizante, foi criado, através de convênio com o empresariado,
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
Parte de seu projeto modernizador foi constituída pela construção do Palácio da
Cultura, no Rio de Janeiro. Por mais de uma vez, Capanema afirmou que o Palácio – que, em 1985, teve seu nome modificado em sua homenagem, tornando-se
Palácio Gustavo Capanema –, construído entre 1936 e 1945, foi seu maior feito
na direção do Ministério.
Capanema ocupou, posteriormente, outros cargos políticos, tais como os de
deputado e senador da República. Após o fim do Estado Novo, filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD), agremiação que aglutinava os setores políticos
identificados com a ditadura varguista, e pela qual se elegeu deputado federal
constituinte por Minas Gerais, em 1945. Obteve, em seguida, sucessivos man-

136

datos parlamentares. Entre 1959 e 1961, afastou-se do Parlamento para ocupar o
posto de ministro do Tribunal de Contas da União. Retomou, em seguida, seu
mandato de deputado. Em 1964, apoiou o golpe que depôs o presidente João
Goulart. Logo depois, com a instituição do bipartidarismo, filiou-se à Aliança
Renovadora Nacional (Arena), partido de apoio ao Regime Militar. Permaneceu
na Câmara dos Deputados até 1970. Em seguida, sempre por Minas Gerais,
obteve um mandato no Senado Federal, onde permaneceu até 1979, encerrando,
então, sua carreira política.
Fonte: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Capela do Engenho [ver Igreja de Santo Antônio
e a casa com portal]
Capela de São José de Itapanhoacanga

Igreja de São José de Itapanhoacanga/ Igreja Matriz de São José
Endereço: Distrito de Itapanhoacanga, Alvorada de Minas/MG.
Itapanhoacanga é hoje um distrito de Alvorada de Minas/MG, região anteriormente denominada Santo Antônio do Rio do Peixe e que foi desmembrada da
Cidade do Serro, em 1962. Foi um dos garimpos de ouro mais ricos dessa cidade
e era ponto de paragem para os viajantes que iam de Serro Frio (antigo nome de
Serro) para Ouro Preto. Nesse distrito, encontra-se a Igreja de São José de Itapanhoacanga, erigida como capela filial da Matriz da Vila do Príncipe (atual Serro).
A construção da igreja teve início em 1746 e estava provavelmente concluída em
1785, já que, em 1787, Manuel Antônio da Fonseca foi contratado para executar a
pintura de painéis no forro da nave. Este é composto por doze painéis de formato
retangular, que ocupam a totalidade do espaço. As cenas representadas seguem
a tradição narrativa medieval, formando uma sequência, e contam a vida de São
José e o ciclo da infância de Cristo.
A igreja foi tombada pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e
inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes em 28/09/1971.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Igreja de São José de Itapanhoacanga; ACI/RJ. Série
Processo de Tombamento/ Processo no 0839-T-71.

Carlos

Carlos Moskovics (Budapeste, Hungria, 1916 – Rio de Janeiro/RJ, 1988)
Chegou ao Brasil em 1927, naturalizando-se brasileiro em 1948.
Iniciou suas atividades profissionais, como assistente de fotógrafo, no Rio de
Janeiro, aos 14 anos. De 1938 a 1941, trabalhou no Foto Studio Rembrandt, de
propriedade de Stefan Gal, localizado na Rua do Passeio, e na Revista Sombra,
editada por Walter Quadros.
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Em 1945, fundou a Foto Carlos, seu próprio estúdio de fotografia, que incluía
ainda laboratório e agência fotográfica. O estúdio funcionava em uma sala térrea
do Edifício Rex, na Cinelândia, e mudou-se, em 1946, para o Edifício Civitas,
na Rua México.
Entre as décadas de 1940 e 1960, Carlos foi muito requisitado por artistas e
companhias teatrais, documentando momentos significativos do teatro brasileiro
moderno, como a encenação, em 1943, de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, e a peça infantil O Casaco Encantado, de Lúcia Benedetti, em 1948. Foi
de sua autoria grande parte das fotografias que circularam pela imprensa ou que
ilustraram painéis e programas teatrais.
À frente de uma equipe de fotógrafos, Moskovics registrou, além do meio teatral, desfiles de moda, acontecimentos sociais e paisagens urbanas do Rio de
Janeiro, São Paulo, Salvador e Brasília.
Em 1968, dirigiu a seção de fotografia da I Bienal de Artes da Guanabara e do
Estado do Rio de Janeiro e participou da II Trienal do Teatro na Arte Fotográfica, realizada em Novi Sad, Iugoslávia, a convite da Unesco.
Em 1993, a Funarte adquiriu 19.100 negativos da Foto Carlos. A coleção sobre
os bastidores do teatro brasileiro foi contemplada pelo projeto Brasil Memória
das Artes, financiado pela Petrobras, tendo cerca de 1.100 negativos digitalizados. Outra parte do acervo da Foto Carlos, de mais de 150 mil imagens, foi
incorporada em 2004 às coleções fotográficas do Instituto Moreira Salles.
Fonte: JUNQUEIRA, Christine. Carlos Moskovics: o talento e a arte da fotografia no
teatro brasileiro. Disponível em: <http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/
acervo/foto-carlos/carlos-moskovics-o-talento-e-a-arte-da-fotografia-no-teatro-brasileiro> Acesso em: 2010; Carlos Moskovics. Disponível em: <http://ims.uol.com.br/Carlos_Moskovics/D93>. Acesso em: 2010.

Carlos Leão

Carlos de Azevedo Leão (Rio de Janeiro/RJ, 1906 – Rio de Janeiro/RJ, 1983)
Arquiteto e desenhista formado pela Escola Nacional de Belas-Artes em 1931.
Trabalhou com os arquitetos Lucio Costa e Gregori Warchavchik. Integrou, ao
lado de Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Ernani de Vasconcellos e Oscar Niemeyer, a equipe de arquitetos que projetou o prédio do Ministério da Educação e Saúde (MES) entre os anos de 1936 e 1937, no Rio de Janeiro.
Atuou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
desde a sua criação em 1937, incluindo entre seus primeiros trabalhos a restauração da Igreja do Saco de São Francisco, em Niterói. Foi responsável, em 1938,
pela elaboração do anteprojeto do Hotel de Ouro Preto, solicitado ao SPHAN
pelo Governo de Minas Gerais. Seu projeto, contudo, não foi executado por ser
considerado neocolonial, e o hotel é edificado a partir de projeto modernista de
Oscar Niemeyer.
Ao abandonar o SPHAN, vai trabalhar no Instituto dos Bancários, onde exerceu funções administrativas e se aposentou como diretor de aplicação.
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Da década de 1930 a 1960, projetou várias residências para amigos e familiares, entre elas, a de sua mãe, a pintora Francisca de Azevedo Leão, Dona Tita,
em Laranjeiras (1934); a de Virgílio Melo Franco; a de Hélio Fraga (1951), na
Gávea; e as de Homero Souza e Silva (1956), uma no Jardim Botânico e outra em
Cabo Frio (1960). Projetou também o Hospital de Campo Grande e a Casa dos
Bancários, ambos no Rio.
Como artista plástico, participou de diversas exposições individuais e coletivas
de pintura e desenho, no Brasil e no exterior (Londres, Paris, Roma e Madri),
tornando-se conhecido pelas figuras de mulheres nuas pintadas a bico-de-pena
e aquarela.
A pedido de Rodrigo Melo Franco de Andrade fez as ilustrações do álbum
Homenagem a Manuel Bandeira, em 1936, em função do cinquentenário do poeta. Ilustrou os livros de Vinicius de Morais, Poemas, sonetos e baladas (1946) e
Poemas de muito amor (1982), e de Carlos Drummond de Andrade, Amor, amores
(1975) e Boca de luar (1987).
Entre as homenagens póstumas, destacam-se a mostra de seus trabalhos em
arquitetura organizada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), em 1985, e a exposição Carlos Leão (1906-1983), na Caixa Cultural
São Paulo em 2009.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/ Carlos Leão; ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
FGV; CPDOC, 2001; CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história de uma
nova linguagem na arquitetura, (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006;
______. Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro:
Aeroplano, 2001.

Carmen Santos

Maria do Carmo Santos Gonçalves
(Vila Flor, Distrito de Bragança, Portugal, 1904 – Rio de Janeiro/RJ, 1952)
Atriz, produtora, diretora, dona de estúdio e roteirista de cinema, foi uma das
primeiras mulheres a produzir e dirigir filmes para o cinema brasileiro.
Carmen chegou no Rio de Janeiro em 1912. Para ajudar no sustento da família,
abandonou os estudos para trabalhar em uma oficina de costura. Depois passou
a ser vendedora no magazine Parc Royal, onde foi eleita a mais bela funcionária
da loja.
Estreou como atriz no cinema em 1919, no filme Urutau, do diretor americano
William Jansen, após participar de um concurso promovido pela Omega Film.
O reconhecimento nacional se deu anos mais tarde, em 1929, ao atuar no filme
Sangue Mineiro, dirigida pelo cineasta mineiro Humberto Mauro.
Fundou em 1933 a Brasil Vox Film, com o suporte financeiro do marido, o rico
empresário Antônio Lartigau Seabra. Em 1935, a produtora mudou de nome para
Brasil Vita Filme, com estúdio próprio na Tijuca. Os primeiros filmes realizados
pela nova produtora foram Favela dos meus amores (1935) e Cidade mulher (1936),
ambos sob direção de Humberto Mauro, com o qual Carmen viria a ter uma
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importante parceria profissional. Após permanecerem fechados por vários anos,
os estúdios passaram a ser alugados para as filmagens de outras produtoras e, em
1959, foram vendidos.
Além de Sangue Mineiro (1929), Carmen Santos atuou no filme Limite (1931),
de Mário Peixoto, e produziu Inocência (1949), de Luiz de Barros e Fernando de
Barros, e O Rei do Samba (1952), de Luiz de Barros, a sua última produção. Ela
exerceu as funções de atriz e produtora nos filmes Onde a Terra acaba (1933), de
Octávio Gabus Mendes; Favela dos meus Amores (1935); Cidade Mulher (1936),
Argila (1942), os três dirigidos por Humberto Mauro; e Inconfidência Mineira
(1948). Neste último, considerado seu maior projeto, atuou como atriz, diretora, produtora e roteirista. O filme, planejado desde 1937 e lançado em 1948,
contudo, foi um fracasso de crítica e público. Infelizmente poucos de seus filmes
sobreviveram ao tempo, como é o caso de Sangue Mineiro e Limite.
Fonte: MIRANDA, Luiz Felipe; RAMOS, Fernão (Orgs.). Enciclopédia do cinema
brasileiro. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 1997; Carmen Santos. Disponível em:
<http://www.mulheresdocinemabrasileiro.com/carmensantos.htm>. Acesso em: 2010.

Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson
(Canteloup-em-Brie, Seine-et-Marne, França, 1908 – Monjustin, Provence, França, 2004)
Cartier-Bresson iniciou seus estudos na École Fénelon e no Lycée Condorcet,
em Paris. Estudou pintura sob a orientação do pintor e escultor André Lhote, de
1927 a 1928.
Começou a sua carreira como fotógrafo em 1931, ao passar um ano na Costa
do Marfim. Teve os primeiros contatos com a fotografia cinematográfica através
de Paul Strand, em Nova Iorque, em 1935. Trabalhou como assistente para Jean
Renoir, em 1936, no filme Une partie de campagne (Um dia no campo), e em 1939,
no filme La Règle du jeu (As regras do jogo). Dirigiu, entre outros, os filmes documentários Le Retour (O retorno), em 1945, Impressions of California (Impressões da
Califórnia) e Southern Exposures, para o CBS News, nos Estados Unidos, entre
1969/1970.
Cartier-Bresson, que usava exclusivamente uma câmera Leica de 35 mm, foi
considerado um precursor do fotojornalismo. Teve suas fotos publicadas em diversos jornais, como o jornal francês Regards, e revistas internacionais, como
Life, Voguee Harper’s Bazzar.
Em 1947 fundou a agência fotográfica Magnum, junto com Robert Capa,
George Rodger, William Vandivert e David Seymour (Chim), cuja sociedade ele
terminou em 1966. Durante este período, Cartier-Bresson cobriu, em 1948, os
últimos dias de Gandhi e o seu funeral, na Índia; os primeiros meses da República Popular da China,entre 1958 e 1959, e depois, o seu décimo aniversário. As
suas viagens o levaram, também, à Burma, ao Paquistão, à Indonésia, Cuba,
México, Canadá, Japão e à antiga União Soviética.
Realizou, ao longo da carreira, uma série de retratos de escritores e artistas,
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como Matisse, Picasso, Braque, Camus, Colette, Pound e Giacometti. Entre suas
fotografias conhecidas, encontram-se: Prisioneira de campo de guerra em Dessau,
Alemanha; Rue Mouffetard, Paris (que retrata um menino levando para casa duas
garrafas de vinho tinto); Barqueiro do Sena; Domingo nas margens do Marne.
Produziu muitos livros ilustrados com suas fotografias, destacando-se, Images à
la Sauvette (O momento decisivo) (1952), seu primeiro livro publicado; Les Danses
à Bali (As danças balinesas) (1954); Les Européens (Os europeus) (1955); China em
mudança (1956); e O mundo de Henri Cartier-Bresson (1968).
Realizou a sua primeira exposição individual Photographs by Henri Cartier-Bresson and an exhibition of Anti-Graphic Photography, em 1933, em Nova Iorque.
Participou de várias exposições, dentre as quais se destaca a de 1955, Henri Cartier-Bresson: Photographies 1930-1955, no Musée des Arts Décoratifs, Pavillon de
Marsan, Paris.
Recebeu inúmeros prêmios, entre eles, o Overseas Press Club of America Award
nos anos de 1948, 1954, 1960 e 1964; o Prix de la Société Française de Photographie
(1959); o Culture Prize (1975); o Deutsche Gesellschaft für Photographie (1975); o
Grand Prix National de la Photographie (1981); e o Premio Novecento (1986).
Suas fotografias fazem parte do acervo de diversos museus e instituições na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Em 2003, criou a Fundação Henri CartierBresson em Paris, com o intuito de preservar sua coleção e criar um espaço de
exposição aberto para outros artistas.
Fonte: Biography (Fondation Henri Cartier-Bresson). Disponível em: <http://www.henricartierbresson.org/hcb/HCB_bio00_en.htm> Acesso em: nov. 2011; MISSELBECK,
Reinhold. Verbete Cartier-Bresson, Henri. In: Fotografia do século XX – Museum Ludwig de Colônia. Colônia: Taschen, 2005.

Casa com balcão

Sobrado com balcão corrido/ Sobrado à Praça Getúlio Vargas/ Sobrado à Rua
da Matriz
Endereço: Praça Getúlio Vargas. São Cristóvão/SE.
A construção do sobrado, provavelmente do século XVIII, foi realizada em
taipa em quase toda a sua totalidade, e em alvenaria de pedra ou tijolo, no frontispício e em alguns pilares. O sobrado apresenta, na fachada principal – em seu
piso superior –, uma varanda em madeira com entalhes em volutas e motivos
florais. O acesso à varanda é feito através de cinco portas em arco abatido, com
vedação em folhas lisas. No piso inferior, existem seis portas não alinhadas no
mesmo estilo. O acesso ao piso superior apresenta azulejos ao longo da escada.
Em um dos quartos do piso superior, encontra-se um dossel fixo para cama. O
telhado apresenta beiral sustentado por cachorros.
A casa foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) e inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes em setembro de 1943.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Sobrado com balcão corrido (São Cristóvão/SE); ACI/
RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0307-T-42.
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Casa da Rua Fr ancisco Sá

Casa à Rua Francisco Sá, 50/ Casa do Muxarabi
Endereço: Rua da Quitanda, 46. Diamantina/MG
Presume-se que a Casa do Muxarabi, como ficou conhecida a casa da Rua Francisco de Sá, tenha sido construída na segunda metade do século XVIII. Remanescente do período colonial mineiro, tem como singularidade a presença de um
muxarabi, tipo de balcão de origem mourisca, vedado em treliças de madeira,
destinado a garantir maior privacidade, sobretudo às mulheres.
O sobrado foi adquirido e restaurado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN) na década de 1950, passando a abrigar o escritório
regional do órgão e também a Biblioteca Antônio Torres, que é subordinada à
Biblioteca Nacional e reúne o acervo que pertenceu ao seu patrono, famoso escritor e jornalista diamantinense.
Implantada em terreno estreito, a casa apresenta planta quase retangular, com
um pátio interno pavimentado de lajes, contornado por uma varanda com guarda-corpo em treliças, e pequenos cômodos. O corpo da edificação constitui-se por
três blocos, cuja diferença de níveis resulta numa ambientação interna agradável,
acentuada pela presença do pátio e da varanda. A estrutura do prédio, em pau-apique, encontra-se hoje parcialmente substituída por alvenaria de tijolos.
Internamente, os pisos são em tabuado largo e os forros são simples, à exceção
da sala principal, em forro de gamela.
Destacam-se, na fachada principal, as três sacadas em madeira torneada, sendo
a da esquerda correspondente ao muxarabi, os beirais arrematados por cachorros
e cimalha e os vãos em madeira com vergas alteadas.
A casa foi tombada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN) e inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes em junho de 1950.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Casa à Rua Francisco Sá, 50 (Diamantina/ MG); ACI/
RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0429-T-50.

Casa de Dona Julinha Matta Machado
Casa de Chica da Silva
Endereço: Praça Lobo de Mesquita, 266. Diamantina/MG.

A casa, edificada na segunda metade do século XVIII, é um representativo
exemplar da arquitetura residencial do período colonial mineiro. Foi construída
em estrutura autônoma de madeira em adobe e pau-a-pique, mas sofreu várias
modificações ao longo do tempo. Pertenceu ao contratador João Fernandes de
Oliveira, que residiu ali com Chica da Silva entre 1763 e 1771. No século XIX,
tornou-se propriedade de Augusto Matta Machado, provavelmente após ter outros donos.
Em 1771, construiu-se uma pequena capela para uso privativo ao lado da casa,
tendo sido demolida posteriormente, sem data definida. A fachada dessa capela
foi reconstruída por iniciativa do IPHAN em 1951. A residência passou por um
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processo de restauração, em 1980, promovido pelo IEPHA/MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) em convênio com a
Fundação Pró-Memória e a Fundação Roberto Marinho, visando a estabilização
do monumento que estava, antes da intervenção, em estado precário de conservação, com significativa deterioração dos elementos relativos a sua estabilidade e
segurança. A casa foi tombada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (DPHAN), e inscrita no Livro de Tombo de Belas Artes em 1950.
Foi adquirida através de compra pela Fundação Pró-Memória em 1984. Quatro
anos depois, inaugurou-se o Centro Zambi de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. Um convênio entre a Secretaria da Cultura, a PUC/MG e o SPHAN foi
assinado, objetivando-se dinamização de eventos, criação de cursos e pesquisa
sobre cultura em geral.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Casa de Chica da Silva (Diamantina/ MG).

Catedr al

Catedral Basílica de Salvador/ Museu da Arquidiocese de Salvador/ Igreja Catedral Basílica de Salvador/ Igreja do colégio de Jesus.
Endereço: Praça Quinze de Novembro, s/n. Terreiro de Jesus. Salvador/BA.
Com a chegada dos jesuítas à Bahia, em 1549, foi edificada num terreno alto
uma igreja de taipa coberta com palha. Estando já em 1552 em ruínas, foi reedificada com os mesmos materiais. Em 1561, a expensas do então governador Mem
de Sá, foi reconstruída em pedra e cal, sendo sua obra concluída em 1585. O colégio, também em pedra e cal, foi construído sob a direção do Frei Francisco Dias,
que chegara à Bahia em 1577, sendo inaugurado entre 1590 e 1591. No século
XVII, a reconstrução da igreja só foi possível após a invasão holandesa, com o
financiamento de doadores. A partir de 1657, data do lançamento de sua pedra
fundamental, o novo templo foi construído, sendo ladeado por dois corpos que se
organizam a partir de um pátio. A planta da igreja, concluída em 1672, apresenta
transepto inscrito no retângulo da edificação e capelas laterais interligadas com
tribunas superpostas. A fachada é em lioz, com duas torres e volutas. Destacamse, no seu interior, a sacristia, os retábulos de diferentes períodos nas capelas e o
forro em caixotão da nave. Ao longo do século XVIII, foram realizadas a decoração do frontispício; a construção das capelas internas (de São Francisco Regis,
Cristo Crucificado e Nossa Senhora da Conceição), das duas torres e do cemitério
dos padres; e a reconstrução dos pátios e dos telhados.
Em 1765, a Catedral passou para a Igreja do Colégio, devido ao precário estado
de conservação da antiga Sé. Desde então, o Colégio teve diversos usos, sendo
ocupado pela Régia Casa de Educação, em 1782, que funcionou parcialmente e
durante pouco tempo; por um hospital militar, de 1808 a 1833; e pela Faculdade
de Medicina – instituída pela Santa Casa de Misericórdia – após a transferência
do hospital. Um incêndio em 1905 destruiu o edifício, que foi reerguido em
estilo eclético.
Em 1935, com autorização do Arcebispo da Bahia, foi criado o Museu de Arte
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Sacra ou Museu Eclesiástico, dedicado exclusivamente a recolher objetos ligados
ao culto católico, com destaque às peças do período colonial, e situado em um
grande salão, onde já houve uma biblioteca, a antiga Sala de Livraria do Colégio
de Jesuítas. Observa-se ainda a presença de azulejos holandeses, que se encontram nas paredes que conduzem ao salão do Museu e que representam cenas
históricas, a sabedoria e a comédia, entre outras.
Tombada em 25 de maio de 1938, foi inscrita no Livro do Tombo das Belas
Artes e passou por obras de conservação e restauração, assim como trabalhos de
catalogação do material do museu, em 1939, entre 1945 e 1946 e na década de
1970. As últimas obras de recuperação total da Catedral, iniciadas pela Fundação do Patrimônio Histórico do Estado, levaram, em 1978, à reorganização do
museu, que passou a se chamar Museu Arquidiocesano. Constituído em grande
parte pelo acervo da própria Catedral, inclui ainda peças de imaginária sacra das
igrejas baianas, retábulos de altares, quadros e painéis antigos, além de dezenas
de objetos pessoais que pertenceram aos arcebispos da arquidiocese primaz do
Brasil.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0084-T-38; ACI/RJ. Série
Inventário/ Museu Arquidiocesano; ACI/RJ. Série Obras; BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1952. p. 22-25 “Jesus (Colégio de)”.

Chácar a Bar ão de Monjardim

Solar Monjardim/ Museu Capixaba/ Museu de Arte e História/ Museu Solar
Monjardim
Endereço: Av. Paulino Müller, s/n. Jucutuquara. Vitória/ES.
O Solar Monjardim, exemplo da arquitetura rural brasileira, foi construído em
1805 pelo capitão-mor Francisco Pinto Homem de Azevedo, como sede da Fazenda Jucutuquara. A partir do casamento entre o coronel José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim com D. Anna Luiza, filha de Homem de Azevedo,
a residência passou a pertencer à família Monjardim e, consequentemente, ao
Barão de Monjardim.
Originalmente, o edifício era constituído por onze quartos, três salões, biblioteca, cozinha atijolada e uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo.
Em 1939, pelo Decreto nº. 10.610, foi criado o Museu Capixaba – instituição
estadual subordinada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Espírito
Santo. Seu acervo era constituído por obras expressivas de diversas fases das artes
plásticas e por alguns artefatos, como canhões e armas antigas, liteiras, instrumentos usados para torturar escravos, relógios, porcelanas, pratarias, entre outros. Em 1940, o Solar foi o primeiro bem tombado pelo Serviço do Patrimônio
e Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) no Espírito Santo, sendo inscrito no
Livro do Tombo de Belas Artes.
Em 1966, os acervos do Museu Capixaba e do Museu de Arte Sacra foram
transferidos para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). No mesmo
ano, sob a jurisdição da UFES, foi criado o Museu de Arte e História e, simul-
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taneamente, iniciou-se um processo de desapropriação do terreno e do imóvel,
finalizado somente em 1978.
O Museu permaneceu fechado à visitação durante dez anos, de 1969 a 1979,
devido a obras de restauração e conservação. Em agosto de 1980, a partir de um
convênio entre a UFES e o IPHAN, o museu foi inaugurado como Museu Solar
Monjardim. Após passar por novas obras, dessa vez de estrutura e de revitalização
do seu entorno, o Museu foi reaberto em 2006.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Solar Monjardim (Vitória/ES); ACI/RJ. Série Processo
de Tombamento/ Processo nº. 0228-T-40.

Clemente (Dom)

Dom Clemente Maria da Silva-Nigra, OSB
[Dom Clemente Laurensis Silva Nigra]
(Schonach, Baden, Alemanha, 1903 – Sacra Família do Tinguá, Engenheiro
Paulo de Frontin/RJ, 1987)
Nascido com o nome civil de Ludwig Grieshaber, Dom Clemente adotou posteriormente o nome Silva-Nigra, em latim, por ser oriundo da Floresta Negra.
Naturalizou-se brasileiro em 1933.
Fez o ginásio na cidade de Constança, no Lago de Constança, Alemanha, terminando em 1922. Nesse mesmo ano, veio para o Brasil, com destino a Salvador,
candidato à Ordem Beneditina Brasileira. Após um ano de noviciado, dois anos
de Filosofia e três de Teologia, ordenou-se monge na antiga Sé da Bahia, em
1928. Especializou-se nas áreas de arte sacra, arquitetura, pintura e escultura
religiosa.
Começou sua carreira como professor e capelão em Salvador e no Rio de Janeiro
(1931-33). Foi ainda professor de curso secundário e vice-reitor do Colégio de São
Bento, em São Paulo; capelão da Marinha, na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro; e
reitor do Colégio de São Bento da Bahia.
O envolvimento de Dom Clemente com o SPHAN deu-se, inicialmente, através
do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, com a ajuda de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Após ler o artigo “Francisco Pereira Coutinho
e seu documento”, de Dom Clemente, para a Revista do Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia, publicado em 1937, Capanema escreveu ao abade do Mosteiro
da Bahia, pedindo que este colocasse Dom Clemente à disposição do Patrimônio,
com o encargo de fazer pesquisas históricas. Em 1940, Dom Clemente foi nomeado arquivista-mor da Ordem Beneditina Brasileira, em Salvador, e obteve
também licença para ser funcionário do SPHAN, como perito em Belas Artes.
Por intermédio de Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi pesquisar fontes
beneditinas e engenharia militar, entre 1957 e 1958, em Portugal. Realizou ainda
duas viagens de pesquisa à Rússia, em 1963 e em 1965, para estudar Rugendas e
Langsdorff. Na segunda viagem, foi acompanhado pelo fotógrafo Ed Keffel, da
revista O Cruzeiro, que fotografou vários documentos do Arquivo da Academia
de Ciências de Leningrado.
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Organizou e dirigiu o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), no antigo Convento de Santa Tereza, em Salvador, por indicação de
Rodrigo Melo Franco de Andrade, entre 1958 e 1972. Colaborou na organização
da exposição de arte sacra realizada por ocasião do Congresso Eucarístico, em
1956, no Rio de Janeiro, assim como deu assistência à criação do Museu de Arte
Sacra de São Paulo, em 1970.
Dom Clemente iniciou sua produção intelectual em 1936, com as publicações:
Relação dos prelados dos mosteiros da Ordem de São Bento no Brasil, 1584-1936
(em separata), e Francisco Pereira Coutinho e o seu documento (1937). Escreveu,
dentre outros, os livros O mosteiro de São Bento na Bahia; Construtores e artistas
do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro (1950); Frei Bernardo de São Bento,
o arquiteto seiscentista do Rio de Janeiro (1950), separata com prefácio de Lucio
Costa; Frei Domingos da Conceição, o escultor seiscentista do Rio de Janeiro (1950);
Frei Ricardo do Pilar, o pintor seiscentista do Rio de Janeiro (1950); Três artistas
beneditinos (1953); Uma nota sobre o Museu de Arte Sacra de São Paulo (1970); Os
dois escultores: Frei Agostinho da Piedade e Frei Agostinho de Jesus (1971); Museu de
Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (1972).
Escreveu artigos para as revistas do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo; para a Revista de
História de São Paulo; para a Revista do Instituto de História da Arte, do Rio de
Janeiro; para a revista O Cruzeiro; e para jornais, como O Estado de São Paulo e
A Gazeta.
Entre 1941 e 1956, escreveu diversos artigos para a Revista do SPHAN, entre
eles: “Os dois grandes lampadários do mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro”
(n. 5, 1941), “A prataria seiscentista do mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro”
(n. 6, 1942), “A antiga Fazenda de São Bento em Iguaçu” (n. 7, 1943), “Temas
pastoris na arte tradicional brasileira” (n. 8, 1944), “Francisco de Frias da Mesquita – engenheiro-mor do Brasil, 1603-1635” (n. 9, 1945), “Explicação para o
Livro de gasto da Sacristia do mosteiro de São Bento de Olinda” (n. 12, 1955),
“Imagens e notas do Brasil” (n. 13, 1956).
Recebeu o título de doutor honoris causa pela UFBA (Universidade Federal da
Bahia), em 1968. Participou de vários congressos e colóquios. Foi membro do
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, a partir de 1938, e membro do IHGB
(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), sendo eleito sócio efetivo em 1954.
Aposentou-se, em 1974, no cargo de Conservador do Patrimônio Histórico e
Artístico.
Devido a um problema de vista crônico, viveu retirado nos fundos da Igreja
da Santíssima Trindade, Eremitério de Sacra Família Tinguá, distrito de Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro.
Fonte: MELLO JUNIOR, Donato. Sócios falecidos. D. Clemente Maria da Silva-Nigra,
OSB († 30.07.1987). Documento datilografado. ACI/RJ. Série Personalidades/ Clemente
Maria Silva-Nigra (Dom); MARINHO, Teresinha (Coord.). Depoimento de Dom Clemente
da Silva Nigra. SPHAN-Memória Oral. Rio de Janeiro: MinC/SPHAN/FNPM, 1991.
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Colégio Nossa Senhor a das Dores
Colégio Nossa Senhora das Dores/ Casa da Glória
Endereço: Rua da Glória, 298. Diamantina/MG.

A Casa da Glória, antigo Colégio Nossa Senhora das Dores, é composta por
duas construções e um passadiço, de épocas e estilos diferentes. O edifício principal foi erguido no final dos setecentos, mas sua data exata é desconhecida.
Pertenceu à Coroa Portuguesa e, depois, tornou-se propriedade de Dona Josefa
Maria da Glória, que deu nome à casa e à rua. Em 1813 a casa foi adquirida
pela Fazenda Real com a intenção de servir de residência para os intendentes de
diamantes. Nesse período foram realizadas grandes festas e recepções, principalmente em 1818, quando houve a aclamação de Dom João e o casamento de Dom
Pedro I com Dona Leopoldina da Áustria. Por causa da festa de casamento foram
incorporadas figuras alegóricas e um dístico em latim nas janelas superiores.
A casa foi sede do Palácio Episcopal de Diamantina de 1824 a 1867, quando se
tornou instituição de ensino e orfanato, administrada pelas irmãs de São Vicente
e cujo nome era Colégio Nossa Senhora das Dores. O prédio passou, então, por
modificações, incluindo o acréscimo de um novo pavilhão. Visando a ampliação do educandário feminino e do orfanato, adquiriu-se a construção em frente,
edificada em 1850 por ordem do Coronel Rodrigo de Souza Reis, utilizando
madeiras da casa de Chica da Silva, já em ruínas. Para unir os dois prédios, foi
construído um passadiço fechado.
Em 1979 o prédio foi adquirido pelo Ministério da Educação e Cultura para
abrigar o Centro de Geologia Eschwege, que é um órgão complementar do Instituto
de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais.
Fonte: ACI/ RJ. Série Inventário/ Colégio Nossa Senhora das Dores (Diamantina/MG).

Congonhas do Campo (ver Congonhas)
Congonhas

Congonhas (Cidade), Município do Estado de Minas Gerais
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Congonhas/ Santuário de
Bom Jesus de Matozinhos e seu conjunto
A cidade de Congonhas, situada a 78 km de Belo Horizonte, teve sua origem
ligada à mineração do ouro ocorrida no século XVIII. A cidade foi originalmente
implantada sobre dois morros opostos, entre os quais corre o rio Maranhão, antigo rio Congonhas, e recebeu o nome de Congonhas do Campo, devido à existência em seus campos da planta congonha, um arbusto medicinal e ornamental. A
cidade teve o seu nome simplificado para Congonhas pela Lei Estadual nº. 336,
de 27 de dezembro de 1948. Em meados do século XVIII, Congonhas já se revelava como intenso centro religioso, datando daquela época a construção da Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Conceição e do conjunto arquitetônico e escultórico
do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, ambos tombados pelo IPHAN.
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O conjunto arquitetônico, paisagístico e escultórico do Santuário de Bom Jesus
de Matozinhos teve sua construção iniciada em 1757, por iniciativa do português
Feliciano Mendes como agradecimento a uma graça alcançada, e foi inspirado
em dois importantes Santuários localizados ao norte de Portugal: o Bom Jesus de
Matozinhos, nos subúrbios da cidade do Porto, e Bom Jesus de Braga, próximo
à Braga. Participaram da obra do Santuário vários mestres, artesãos e pintores.
Entre eles: Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho; os pintores João Carvalhais,
Bernardo Pires da Silva (que executou o forro da capela-mor, entre 1773-1775) e
João Nepomuceno Correia e Castro (que pintou o forro da nave e uma série de
painéis com data de 1778-1787); os entalhadores Jerônimo Felix Teixeira (retábulos do cruzeiro, entre 1765-1769), Manuel Rodrigues Coelho e João Antunes de
Carvalho (retábulo-mor e o altar-mor, entre 1769-1775); Tomás de Maia e Brito
(obras do adro e escadarias, arrematadas em 1777 e concluídas em 1790).
Aleijadinho iniciou sua participação nas obras do Santuário em 1796, executando as imagens dos Passos, cujas capelas ainda não haviam sido construídas. O
mestre e seu atelier esculpiram 66 imagens de madeira, em tamanho natural,
para compor os sete grupos da Paixão: Ceia, Horto, Prisão, Flagelação, Coroação de Espinhos, Cruz às Costas e Crucificação. Para a encarnação das imagens
foram contratados, em 1798, os pintores Francisco Xavier Carneiro e Manuel da
Costa Athaíde. Em 1808, quando a capela foi concluída, iniciou-se a policromia
das imagens dos Passos, a partir do grupo escultórico da Ceia. As imagens do
Horto e Prisão só receberam policromia a partir de 1818, quando as capelas correspondentes ficaram prontas. As três últimas capelas só foram construídas na
segunda metade do século XIX (de 1864 a 1875).
Em 1800 – dez anos após a conclusão do adro –, Aleijadinho deu início à execução do grupo escultórico dos profetas, concluindo-o em 1805. O grupo, em
pedra-sabão e de tamanho quase natural, é composto por doze profetas: quatro
profetas principais do Antigo Testamento – Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel;
e oito menores – Baruc, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Naum e Haruc. Os
profetas principais têm posição de destaque na ala central da escadaria, enquanto
que as demais esculturas encontram-se distribuídas nos três planos do adro.
Além do patrimônio religioso, Congonhas conserva exemplares da arquitetura
civil concentrados no núcleo histórico, que se desenvolveu no entorno do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos.
A primeira medida do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) na cidade de Congonhas foi em 1939, com a inscrição no Livro do
Tombo de Belas Artes do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos e seu conjunto
(Processo no. 0075-T-38). Considerado uma obra de arte completa, representante
do mais puro barroco brasileiro, a inscrição destacou a importância desse conjunto arquitetônico na formação e evolução da cidade, bem como na função
exercida por ela, como um importante centro religioso e de peregrinação do país.
Dois anos depois, em 1941, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade
de Congonhas foi inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (Processo no. 0238-T-41).
O DPHAN realizou obras no Santuário em 1946 e em 1949. Contudo, a
primeira grande restauração aconteceu somente em 1957, sob a coordenação
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dessa Diretoria. Em 1974, foi feita a segunda restauração geral, sob a supervisão
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(IEPHA/MG), quando houve a implantação do ajardinamento de Burle Marx.
Entre 1985 e 1988, a Fundação Nacional Pró-Memória 7ª DR, em convênio com
o IEPHA/MG, a Prefeitura de Congonhas, a Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais/CETEC e a Universidade de Ouro Preto, realizou a restauração
dos Profetas.
No final da década de 1980, técnicos do IPHAN apontaram uma grande descaracterização da cidade, devido ao intenso crescimento urbano – decorrente dos
novos investimentos econômicos na região, em especial aqueles ligados à indústria do aço –, comprometendo a integridade arquitetônica do conjunto tombado
em 1941. Por não ter o tombamento de 1941 se preocupado em definir a área a
ser protegida, foram desenvolvidos alguns estudos pela instituição para delimitar
seu entorno. Estima-se que a área tombada pelo IPHAN equivalha aproximadamente a 50 imóveis.
Em âmbito internacional, o Santuário do Bom Jesus do Matozinho e o conjunto edificado no entorno foi incluído na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade em 06 de dezembro de 1985, baseando-se principalmente na obra
monumental de Aleijadinho – o conjunto escultórico dos profetas, as esculturas
que compõem os passos da Paixão e o frontispício da igreja.
A cidade de Congonhas foi incluída no Programa Monumenta, que é uma parceria do Ministério da Cultura com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que conta com a participação da Unesco, como forma de possibilitar as
ações de revitalização do conjunto tombado.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Santuário de Bom Jesus de Matozinhos (Congonhas/
MG); IPHAN. Inventário Nacional de Bens Imóveis – Sítios Urbanos Tombados: manual de
preenchimento. Brasília: 2001; Profetas do Aleijadinho. Verbete da Enciclopedia Itaú Cultural Artes Visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br>. Acesso em: 2010.

Convento da Penha

Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palácio de Verão dos Arcebispos
Endereço: Largo da Penha, s/n. Ribeira. Salvador/BA.
O Convento da Penha ou Palácio de Verão dos Arcebispos é contíguo à Igreja
de Nossa Senhora da Penha, construída em 1742 pelo Arcebispo D. José Botelho
de Mattos. O conjunto, localizado à beira-mar, é ligado por um longo passadiço
sobreposto em arcadas. O Palácio foi todo estruturado em torno de um saguão
central, local para onde todos os cômodos convergem. Em 1938, foi utilizado
como Convento para as Missionárias da Imaculada Conceição e abriga atualmente uma Escola Municipal.
A igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), sendo inscrita nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico em
setembro de 1941 (Processo no. 0276-T).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora da Penha e Palácio de Verão dos
Arcebispos (Salvador/BA); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0276-T.
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Convento de Igar assú

Convento e Igreja de Santo Antônio
Endereço: Rua Santo Antônio. Igarassú/PE.
Terceiro convento fundado pelos franciscanos no país, a construção em estilo
barroco teve início em 1588. O convento ficou abandonado entre 1632 e 1654,
durante a ocupação holandesa, sendo transformado em casa de noviciado a partir
de 1660, quando passou por reformas, que só foram finalizadas em 1693. Outras
obras foram realizadas em 1705 e em 1718. Conserva ainda suas características
iniciais gerais, entre os quais se destacam o painel de azulejos presente na sacristia
e o forro pintado por artistas pernambucanos, concluído em 1749.
O convento foi novamente abandonado em 1846, quando deixou de ser sede do
noviciado, e na década de 1930, após um surto de tifo. Na época do tombamento,
em 1938, a igreja e o convento eram ocupados pela Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, de Angers, que ali mantinha uma escola de
menores. A partir de 1941, as irmãs da Congregação do Sagrado Coração de Jesus
assumiram a administração da casa. Durante a década de 1980, funcionou como
seminternato, abrigando mais de 70 crianças.
No anexo ao convento, no antigo dormitório dos frades, encontra-se o Museu
Pinacoteca, composto por pinturas da fase colonial brasileira, em especial quadros
que retratam a fundação da cidade de Igarassú, como a construção da Igreja de
São Cosme e Damião, a invasão holandesa em 1632 e a peste que assolou Pernambuco em 1685. Criado por iniciativa da Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (DPHAN), em 1957, o Museu Pinacoteca conseguiu reunir
ainda quadros importantes e de valor histórico, vindos da Sé, em Olinda, da Igreja
dos Prazeres, em Jaboatão, e de outros municípios do interior do estado.
A igreja e o convento foram tombados pelo SPHAN em maio de 1938 e inscritos no Livro do Tombo das Belas Artes (Processo nº. 0131-T-38).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário; Igreja e Convento de Santo Antônio – Igarassu/PE –
Século XVI. Site da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Disponível em: <http://ww.cultura.pe.gov.br/patrimonio21_conventostoantonio.
html>. Acesso em: 2010.

Convento de Nossa Senhor a da Penha
Convento e Igreja de Nossa Senhora da Penha
Endereço: Rua Vasco Coutinho. Prainha. Vila Velha/ES.

O conjunto do Convento e da Igreja de Nossa Senhora da Penha, constituído
por edificações erigidas em diferentes épocas, localiza-se no alto de uma colina
na entrada da baía de Vitória. Importante centro de romarias desde sua fundação,
recebeu visitantes ilustres ao longo do tempo, como o imperador Dom Pedro II
em 1860, o bispo do Rio de Janeiro, em 1880, e Getúlio Vargas, em 1933.
Entre 1558 e 1570, foram construídas duas ermidas no morro, uma dedicada
a São Francisco, no Campinho, e a outra a Nossa Senhora da Penha, no alto do
morro. Após a morte de seu fundador, Frei Pedro Palácios, os cuidados com a
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ermida de Nossa Senhora da Penha ficaram a cargo de alguns devotos e amigos
do frei, que se incumbiram de sua conservação. Em 1585, a capela foi ampliada,
acrescentando-se a casa de moradia. Em 1591, o morro foi doado à Ordem Franciscana por Luiza Grimaldi, viúva do segundo donatário. Em 1650, deu-se início
à construção do convento, com o lançamento de sua pedra fundamental junto
à capela, no ano seguinte. O plano desta primeira fase previa nove celas para
os religiosos da comunidade e duas para hóspedes, com corredores, cozinha e
despensa. O convento foi ampliado com mais um corredor de celas em 1750, e
teve a casa dos romeiros reconstruída na década de 1770. Na década de 1850, o
convento passou por renovações internas e externas e, em 1871, sofreu reparos no
telhado, nas talhas e no zimbório.
Em 1898, a administração de todas as propriedades do Santuário passou para a
Mitra Arquidiocesana, afastando assim os franciscanos. Estes retornaram apenas
na década de 1940 e reassumiram a administração em 1955. Com a volta dos
franciscanos, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
tombou o conjunto em 21 de setembro de 1943, com inscrição nos Livros do
Tombo Histórico e de Belas Artes, e realizou obras de conservação, restauração
e melhorias.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Convento e Igreja de Nossa Senhora da Penha; Espírito
Santo (Estado). Secretaria de Estado da Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Arquitetura. Introdução e texto por Renata Hermanny de Almeida. Vitória: SECULT, 2009. p.
366-376.

Convento de São Fr ancisco

Convento e Igreja de Santo Antônio e Casa de Oração e Claustro da Ordem
Terceira de São Francisco/ Convento e Igreja de São Francisco
Endereço: Praça São Francisco. Centro. João Pessoa/PB.
A fundação do convento deu-se poucos anos após a chegada dos franciscanos no
Brasil, quando, em 1585, foram encaminhados pedidos para a construção de um
convento nessa cidade. Entre 1588 e 1589, iniciou-se a construção da primitiva
casa de recolhimento, com apenas 12 celas, claustro e oficinas. Os religiosos ali
instalados levantaram então uma igreja dedicada a Santo Antônio, em estilo barroco. O Convento, construído de acordo com a planta de autoria do Frei Francisco dos Santos, teve as obras interrompidas por volta de 1599, por conta de atritos
com o governo provincial, e foi provavelmente concluído por volta de 1606.
Em 1636, durante a invasão holandesa, os franciscanos foram expulsos do Convento para que este fosse usado pelos holandeses, sendo construída, em torno
dele, uma trincheira com uma bateria. Após a expulsão dos holandeses, o Convento foi restaurado, ficando concluído somente em 1661. No início do século
XVIII, o convento e a igreja passaram por uma ampliação, apresentando o aspecto que hoje conhecemos, com a igreja, o convento, a capela, a Casa de Oração, o
claustro da Ordem Terceira, o adro com o cruzeiro e a cerca conventual com seu
chafariz. As obras do frontispício foram terminadas em 1779; as da torre revestida de azulejos, em 1783; e as do muro do adro, em 1788. Ao longo do século

151

XIX, continuaram-se as obras e restaurações, destacando-se o púlpito com sua
rica obra de talha e o painel de azulejos que orna o forro e o corpo da igreja. Em
1894, ao ser convertido em Seminário Arquidiocesano da Paraíba, o convento
passou por transformações desfiguradoras – externas e internas –, incluindo a
edificação de um novo pavilhão.
O convento foi restaurado ainda em 1984, para ser adaptado como museu, e foi
aberto ao público em 1990, como Centro Cultural São Francisco – um núcleo
cultural de arte sacra e popular, voltado para atividades culturais e exposições,
além de um Horto Botânico. Um termo de cooperação entre o Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural (IBPC), a Mitra Arquidiocesana da Paraíba, a Fundação Joaquim Nabuco, o Estado da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, o
município de João Pessoa e a Ordem Franciscana Secular foi assinado em 1991,
para dar continuidade ao projeto do Centro Cultural de São Francisco.
Após ser abandonado pela Ordem dos Franciscanos, o Convento de Santo
Antônio foi utilizado ao longo dos anos como Hospital Militar, Escola de Aprendizes de Marinheiro, Seminário e museu. Tombado pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1938, foi inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes apenas em 16 de outubro de 1952.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0063-T-38; ACI/RJ. Série
Inventário/ Convento de São Francisco.

Convento do Carmo [Cachoeir a]

Convento de Nossa Senhora do Carmo/ Igreja e Convento do Carmo de Cachoeira/ Pousada Convento do Carmo.
Endereço: Rua Inocêncio Boaventura. Cachoeira/BA.
O Hospício das Carmelitas Calçadas foi construído em terras concedidas pelo
capitão João Rodrigues Adorno em meados do século XVII. Posteriormente, foi
demolido para que fosse feita uma nova construção em uma parte mais abaixo
do terreno, também em terras doadas pelo capitão Adorno. Com o aumento
do número de religiosos, o edifício foi ampliado, constituindo o que é hoje o
Convento do Carmo de Cachoeira. Suas obras tiveram início em 1688, pelo Frei
Manuel da Piedade, e foram concluídas em 1692.
O convento apresenta claustro simples, composto por grossos pilares, sobre os
quais descansam arcadas de meio ponto, e galerias que rodeiam o pátio interno
ajardinado. No pavimento térreo, onde funcionou o externato, existem diversas
salas e outras dependências. O seu pavimento superior consta de nove celas, dois
salões, refeitório e sala Capitular.
Sua igreja foi construída com a ajuda de ricos proprietários de terras e foi concluída em 1773. Apresenta frontaria monumental, florida, com recortes na platibanda, e uma única torre, encimada por cúpula outrora revestida de azulejos brancos. Internamente, a igreja conserva somente o teto da capela mor, com pintura do
século XVIII; os azulejos da capela de Santa Terezinha; velhas imagens dos santos
Elias e Eliseu; alguma talha dourada na sacristia; e um lavabo em mármore.
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O convento teve diversos usos ao longo dos anos, funcionando como escola
para índios e filhos de colonos; como Academia de Letras e Artes; Aula Régia de
Latim; quartel; Paço da Câmara; local para as audiências da Correição, do Conselho e de Júri; Casa da Moeda (a partir de junho de 1823); prisão para militares
descontentes com o regime imperial; e Hospital de Pestosos, em 1855. A edificação, que já havia passado por obras em 1822 e 1857, sofreu em 1920 restauração
promovida por carmelitas espanhóis, responsável pela desfiguração de inúmeras
características arquitetônicas do convento. Tombado pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 22 de agosto de 1938, foi inscrito
nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico.
Em 1976, foi assinado o Convênio de implantação do Plano de Defesa do Desenvolvimento e Valorização da Cidade de Cachoeira, com iniciativa do IPHAN
e colaboração da Universidade Federal da Bahia, por meio do qual foi aprovado
o projeto de restauração e conversão do Convento do Carmo de Cachoeira em
pousada e centro de eventos culturais, com 57 leitos, tendo em vista superar a
deficiência de hotéis na cidade. Em 1977, o monumento foi incluído no Programa
de Restauração das Cidades Históricas do Nordeste – para execução de obras
urgentes de consolidação e reparos, financiadas pelo programa –, em convênio
assinado diretamente com a Fundação do Patrimônio do Estado da Bahia e a
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico-Administrativo/ Convênio; ACI/RJ. Série Obras.

Convento do Carmo [Salvador]
Pestana Convento do Carmo
Endereço: Rua do Carmo, s/n. Centro. Salvador/BA.

O Convento do Carmo, construído a partir de 1586 pela Ordem da Virgem
do Carmo, foi o segundo convento carmelita erguido no Brasil. O convento se
organiza em torno de dois pátios, situando-se a igreja em uma das extremidades
do conjunto. Dois claustros ocupam a parte central do edifício, sendo o primeiro
arborizado e ajardinado, destinado exclusivamente para o passeio dos sacerdotes.
Ao seu redor, encontravam-se a portaria, a sacristia, a sala de visitas, a hospedaria,
aposentos para empregados, entre outros. O segundo claustro, de iguais proporções, era reservado para o recreio dos clérigos e noviços. Em torno dele, existiam salas para aulas e conferências, capela, dormitórios e outras dependências
monásticas. No segundo andar do convento, ocupado na sua maior parte pelas
celas dos frades, podiam ser encontrados também a biblioteca, a sala de recreio,
o refeitório, a cozinha, a despensa, a enfermaria, a sala de estudos e a Capela do
Capítulo, de talha dourada com pinturas de Frei Euzebio de Mattos.
O exterior da igreja, de arquitetura sóbria, contrasta com seu interior profusamente ornamentado. A capela-mor apresenta retábulo dourado, em cujo centro
se encontram as imagens de Nossa Senhora do Carmo, Santo Elias e São Elizeu.
Dentre os outros espaços, destaca-se a Capela do Santíssimo Sacramento e a sa-
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cristia, repleta de obras de talha dourada, painéis a óleo, bustos e florões.
Durante a primeira invasão holandesa, o convento serviu de quartel general
e, em uma de suas salas – a Sala da Paz –, foi assinada em 1625 a rendição da
Bahia aos espanhóis e portugueses. Em outro período, funcionou nessa sala um
pequeno museu, organizado pelos religiosos, composto por um acervo de balas
de artilharia, armas, botões de militares holandeses e outros objetos encontrados
nas galerias subterrâneas do convento.
Tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
o convento foi inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico em 1938.
Foi restaurado a partir de 1970 e transformado em hotel pelo grupo Luxor, em
acordo firmado com o IPHAN. Na parte antiga, que abrigava o maior claustro, foi instalada uma piscina e, no porão, o bar e o restaurante. Atualmente, o
Pestana Convento do Carmo dispõe de 60 apartamentos e 19 suítes, incluindo-se
entre os mais luxuosos hotéis do Brasil.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Convento do Carmo (Salvador/BA); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0090-T-38.

Convento do Desterro

Igreja e Convento de Nossa Senhora do Desterro
Endereço: Rua Santa Clara, s/n. Nazaré. Salvador/BA.
Em 1560, foi construída uma pequena capela, de tábuas e coberta de folhas de
palma, dedicada à Nossa Senhora. A capela foi reformada em 1567 pelo então
governador Mem de Sá, após ter-se atribuído a Nossa Senhora do Desterro a salvação de um homem. Erguida em pedra e cal no mesmo lugar da primeira, a edificação corresponde à da igreja que existe hoje, tendo sido acrescidos apenas coro,
mirante e capela-mor. À sua volta, foram construídas casas para que a região fosse
habitada e para que a igreja não fosse novamente abandonada, levando à constituição de um grande bairro. Mem de Sá pretendia, também, que se edificasse ali
um mosteiro para religiosas, fato só concretizado em 1665, nove décadas após
sua morte, quando o governo monárquico português concedeu uma provisão
real que autorizou a fundação do Convento de Santa Clara do Desterro, tendo
sido erguida a capela em paróquia em 1673. A paróquia do Desterro passou para
a Igreja da Saúde, em 1746, onde ficou localizada até 1752.
Em fins de 1677, quatro religiosas do Convento de Évora, em Portugal, chegaram a Salvador, onde permaneceram por 10 anos habilitando e formando irmãs
brasileiras para darem prosseguimento à implantação do Recolhimento. Os
poucos recursos destinados à manutenção do mosteiro provocaram lentamente
o desaparecimento de clarissas no Brasil. Foram então introduzidas irmãs franciscanas como suas sucessoras que, desde 1907 até hoje, são as administradoras
do convento. Ao contrário das clarissas, que viviam em clausura total, as irmãs
franciscanas tinham mais convivência social. Mesmo realizando atividades externas, deram prosseguimento a um orfanato que já funcionava nas dependências
do Convento. Afim de enfrentar as dificuldades na manutenção do Convento e
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do orfanato, foi criado em 1965 o Colégio Sagrado Coração de Jesus, para alunas
em forma de internato.
Tombado em 25 de março de 1938 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN), foi inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes.
Após seu tombamento, o convento sofreu uma série de obras, sendo a primeira entre 1939 e 1942, quando foi criada uma Casa Forte no andar térreo para
guardar materiais litúrgicos. Entre as décadas de 1940 e 1970, foram restauradas
obras de arte, reconstruídas diversas estruturas em mau estado de conservação e
realizadas obras para asseio, conservação e estabilização de todo o conjunto.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja e Convento de Nossa Senhora do Desterro; ACI/
RJ. Série Obras.

Convento e Igreja de Santo Antônio do Paraguaçu

Convento de Santo Antônio de Paraguassú: igreja e ruínas/ Convento de Santo
Antônio de Paraguaçu/ Convento de São Francisco
Endereço: Vila de São Francisco do Iguape, às margens do rio Paraguaçu. Distrito de Iguape. Cachoeira/BA.
O Convento de Santo Antônio de Paraguaçu – o primeiro convento estabelecido
no Brasil após a independência da Custódia de Santo Antônio no Brasil – teve sua
pedra fundamental lançada em 1658 e sua igreja, sagrada, mesmo não estando
concluída, em 1660, segundo data que aparece na portada da igreja. Inaugurando
um modelo de fachadas escalonadas de composição triangular, típico dos conventos encontrados no nordeste, a edificação em pedra e cal possui também outras
características únicas, como a implantação da borda do lagamar que se integra
ao ambiente e avança em direção as águas, e a localização de sua torre sineira, ao
lado do Evangelho. Na igreja, que apresenta cinco arcadas de pedra no pórtico
abobadado, podem ser encontrados restos de azulejos, tanto na galilé como no
antigo claustro. Neste último, há ainda fustes de colunas no chão e uma portada
de cantaria em arco. Do lado do claustro, na frente até o rio está a antiga ala do
convento, em ruínas.
O noviciado, que funcionava desde 1654, deixou de ter esta função em 1824.
Abandonado pelos franciscanos, o convento deu origem a uma paróquia e passou a fazer parte do patrimônio da arquidiocese baiana. Em 1900, as grades do
cancelo da igreja foram retiradas e recolocadas na Catedral Basílica de Salvador,
indo posteriormente para o então Palácio da Educação, atual Museu de Arte
da Bahia. Em 1915, o convento viu-se novamente sendo desfigurado, quando,
através de uma portaria episcopal, foi instalada uma comissão com poderes para
vender tudo da ala conventual e terreno, com o pretexto de obter recursos para a
manutenção da igreja e dos corredores laterais. O dinheiro obtido, porém, nunca
foi utilizado em prol da igreja. No ano seguinte, contrariando a portaria citada,
a comissão vendeu outras partes da igreja, como o telhado da sacristia e alguns
móveis. Várias peças, como azulejos, forro e tocheiros da capela mor, foram vendidos para José Mariano filho, que as transportou para seu solar no Rio de Janeiro.
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Tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
em 25 de setembro de 1941 e inscrito nos Livros do Tombo Histórico e de Belas
Artes, o convento, vem, desde então, sofrendo obras de conservação e consolidação da estrutura. Remanescem ainda a ala conventual, a sacristia, os corredores
laterais, a galilé e a nave, onde foram feitas obras de restauração e conservação
em 1952, 1957, 1962. Em 1982, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional deu início a um novo projeto de restauração do conjunto.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0280-T-41; ACI/RJ. Série
Inventário/ Convento de Santo Antônio de Paraguassú: igreja e ruínas.

Copacabana Palace

Endereço: Avenida Atlântica, 1702. Copacabana. Rio de Janeiro/RJ.
O hotel Copacabana Palace, localizado em frente à Praia de Copacabana, é
hoje um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro e um dos mais renomados
hotéis do Brasil, hospedando membros da realeza, estrelas de cinema, teatro e
música, políticos e empresários. De arquitetura eclética, foi desenhado pelo arquiteto francês Joseph Gire, inspirado nos hotéis Negresco, de Nice, e Carlton,
de Cannes, ambos na França. De propriedade do empresário Octávio Guinle, sua
construção iniciou-se em 1919, por influência de Epitácio Pessoa, para hospedar
o Rei da Bélgica Alberto I, que visitaria o Brasil por ocasião do centenário da
Independência. Mas sua inauguração só aconteceu em 1923, meses depois das
comemorações, devido ao atraso na chegada de material, à pouca tecnologia para
uma construção desse porte e à ressaca do mar que afetou seu subsolo.
Na década de 1980, teve início uma polêmica em torno da demolição de parte
do hotel, visando à construção de prédios mais modernos. Uma votação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu pelo destombamento da parte posterior da construção – sendo toda a área do hotel tombada apenas a este nível pela
municipalidade – para que a Família Guinle, proprietária do edifício, pudesse
levantar duas novas torres. Mediante isso, o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN) determinou a abertura do processo de tombamento
em nível federal e o tombamento provisório deu-se durante o decorrer do processo. Em 1986, votou-se pelo tombamento definitivo de toda área do hotel,
ocorrendo sua inscrição nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes em 14
de agosto do mesmo ano.
Após uma negociação que durou um ano e meio, o Copacabana Palace foi vendido em 1989 para a Orient-Express Hotels, grupo norte-americano. Objetivando
a modernização do hotel de luxo, foi anunciado em agosto de 1991 o seu fechamento por um ano. Houve reformas internas e externas, que incluíram um novo
sistema de telefonia e de ar-condicionado, dentro das normas estabelecidas pelo
então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) para bens tombados.
Fonte: ACI/ RJ. Série Inventário/ Copacabana Palace Hotel: prédio (Rio de Janeiro/ RJ);
Histórico do Copacabana Palace. Disponível em: <http://www.copacabanapalace.com.
br/web/orio_pt/copacabana_palace_history.jsp> Acesso em: 2010.
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Darcy Vargas

Darcy Sarmanho Vargas
(São Borja/RS, 1895 – Rio de Janeiro/RJ, 1968)
Em 1911, aos 15 anos, Darcy Vargas casou-se com o então advogado Getúlio
Vargas. Em 1923, mudou-se com os filhos para o Rio de Janeiro, acompanhando
o marido, que exerceu o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul e
depois o de ministro da Fazenda no governo de Washington Luís (entre 1926 e
1927). Entre 1928 e 1930, quando voltou ao Rio Grande do Sul, onde Vargas foi
eleito Presidente do estado, tem início seus esforços em prol das causas sociais e
assistenciais com a criação da Legião da Caridade em Porto Alegre, instituição
voltada para o apoio a soldados participantes da Revolução de 1930.
Quando Getúlio tornou-se presidente do país, após o golpe de 1930, de 1930
a 1945, e mais tarde de 1951 a 1954, Darcy, como primeira dama, apoiou projetos sociais, como o do Abrigo Cristo Redentor; criou, em 1938, a Fundação
Darcy Vargas para dar assistência a crianças e adolescentes; e inaugurou a Casa
do Pequeno Jornaleiro, em 1940.
Em 1942, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (19391945), Darcy criou a Legião Brasileira de Assistência (LBA), da qual foi presidente, cujo objetivo era promover a assistência social e mobilizar o trabalho civil
em apoio à guerra. A LBA promovia, através de cursos, o aprendizado às mulheres dos soldados brasileiros que participavam da guerra e criava métodos de
apoio em caso de invasão e ataque ao país.
Em 1943, a perda de seu filho mais novo aos 23 anos, Getúlio Filho, levou-a
ao afastamento da presidência dessa instituição, à qual retornou em 1951, após
anos de reclusão, em sua segunda passagem como primeira dama, no segundo
mandato de Vargas na presidência da República (1951-1954). Com a morte do
marido em 1954, Darcy se dedicou ao projeto de sua fundação Casa do Pequeno
Jornaleiro até seu falecimento.
Fonte: Site Fundação Darcy Vargas. Disponível em: <http://www.fdv.org.br/nossafundadora.asp>; SIMILI, Ivana Guilherme. A construção de uma personagem: a trajetória da
primeira-dama Darcy Vargas (1930-1945). In: Seminário Internacional Fazendo Gênero
7: Gênero e Preconceitos, Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. Disponível em:
<http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/I/Ivana_Guilherme_Simili_42.pdf>.

Deoclécio Redig de Campos

(Belém do Pará/PA, 1905 – Roma, Itália, 1989)
Em 1911, mudou-se com a família para a Alemanha, por ter sido seu pai nomeado adido comercial da Embaixada do Brasil em Berlim. Tendo passado por
Berna, Suíça, a família Redig de Campos já se encontrava em 1918 em Roma,
onde Deoclécio se radicaria, sem abdicar da cidadania brasileira.
Fez os estudos primários em Berlim e em Berna e os secundários em Roma, no
Liceu Chateaubriand, onde obteve o baccalauréat francês em 1924. Realizou os
estudos superiores na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Roma,
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onde se doutorou em 1929.
Em 1932, ingressou no Museu do Vaticano, mediante concurso, como assistente da Direção Geral das Galerias Pontifícias. Da assessoria, passou à direção
da Seção Medieval e Modernado Vaticano e do Laboratório de Restauração dos
Museus do Vaticano. Exerceu o cargo de diretor da Seção até 1971, quando foi
nomeado Diretor Geral, aposentando-se 10 anos mais tarde. Em 1934, foi nomeado Adido à Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, função que continuou a
exercer cumulativamente à do Vaticano.
Participou de numerosas conferências e congressos internacionais de história
da arte e de museologia e, assistiu, como convidado de honra, ao I Congresso
Nacional de Museus reunido em Ouro Preto, em 1956.
Perito nas obras de Rafael e de Michelangelo comandou em 1972 a restauração
da Pietà, de Michelangelo, que havia sido danificada com um golpe de martelo.
Foi responsável, ainda, pelas descobertas de um retrato de Leão XI, de um retrato
de Michelangelo pintado por Rafael e de uma série de afrescos executados pela
escola de Rafael, que se encontravam encobertos por uma parede, na “Loggia di
Raffaele”, no Vaticano.
Em 1958, a convite da Reitoria da Universidade da Bahia e da Cúria local, Deoclécio foi à Bahia para organizar o Museu de Arte Sacra no antigo convento.
Sócio efetivo da Academia dos Virtuosos do Panteão, foi também correspondente do Instituto de Estudos Romanos, do Instituto da Universidade de Coimbra, do Instituto Arqueológico Germânico, da Academia de Belas Artes de Lisboa, da Sociedade Romana de História da Pátria e da Academia de Letras Inácio
de Azevedo, do Paraná, Brasil.
Publicou inúmeras obras sobre história da arte (com ênfase no Renascimento),
estética e relatos sobre restaurações, em inglês, francês e alemão. Entre elas, Ritratti inediti di Leone XI (1937), Un disegno preparatorio per La ‘Liberazione di
S. Pietro’ nella Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro (1940), dedicada a Rodrigo
Melo Franco de Andrade, La Pietà di Michelangelo in San Pietro (1943), Itinerário
pittorico dei Musei Vaticani (1949) e Juízo final de Miguel Ângelo na Capela Sistina
(s/d). Entre os livros publicados em português, encontra-se Considerações sobre a
gênese da Renascença na Pintura Italiana (1958), editado pelo Ministério da Educação e Cultura, através do Serviço de Documentação.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/ Deoclécio Redig de Campos.

Diamantina

Diamantina (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.
A cidade de Diamantina está distante 292 km de Belo Horizonte. Sua origem
está ligada à exploração aurífera ocorrida no século XVIII no atual Estado de
Minas Gerais. O antigo Arraial do Tejuco, que deu origem a Diamantina, foi resultante da união de quatro arraiais primitivos: Arraial de Baixo, o de Cima, o do
Rio Grande e o dos Forros. Em virtude do aparecimento do diamante em 1729, a
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Coroa Portuguesa demarcou o Distrito Diamantino, aproximadamente na região
hoje correspondente ao Município de Diamantina. Foi elevada à vila em 1831 e
à cidade em 1838, quando a vida econômica local se baseava principalmente no
comércio regional.
Durante o período de formação histórica calcada na mineração, a cidade conservou significativas referências culturais do período colonial, mantendo um rico
acervo, sobretudo arquitetônico e urbanístico. Esse conjunto foi considerado, no
Processo nº. 0064-T-38, aberto para tombamento pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, como constituído de “coisas de interesse histórico, de obras de arte histórica, de coisas de arte erudita nacional ou estrangeira”,
sendo inscrito em 1938 no Livro do Tombo de Belas Artes.
A importância da cidade foi assim descrita no referido Processo:
(...) o centro urbano de Diamantina apresenta uma configuração característica das cidades do período colonial, com um
padrão irregular, com arruamentos transversais à encosta,
marcados, principalmente, pelas ruas paralelas com pequenas
variações de abertura ou desvio de alguns becos e ruas estreitas. O alargamento das vias e largos determina espaços mais
abertos, dando maior destaque às edificações. Esta configuração urbana foi se formando aproximadamente entre os anos de
1720 a 1750, verificando-se sua consolidação até meados do
século XIX. Este arruamento principal ainda hoje permanece
preservado como também as mesmas vias principais.
Destaca-se nesse conjunto a Casa do Mercado na Praça Barão de Gaicuí – inscrita no Livro de Belas Artes em 1950 , onde hoje se encontra o Mercado Municipal. Inicialmente construído como uma intendência – ou rancho de tropeiros,
local destinado à guarda e à comercialização de mercadorias de outros lugares
–, foi adquirido pela Câmara Municipal em 1889, dos herdeiros do proprietário
original, para a instalação de um mercado central.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Diamantina; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/
Processo nº. 0064-T-38.

Drummond

Carlos Drummond de Andrade
(Itabira do Mato Dentro/MG, 1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1987)
Em 1925, obteve o diploma de Farmácia pela Escola de Odontologia e Farmácia
de Belo Horizonte. Ainda nos anos 1920, foi professor de Geografia e Português
em Itabira.
Começou sua carreira de escritor no Diário de Minas – porta-voz do Partido Republicano Mineiro (PRM) –, do qual seria redator, de 1926 até 1929. O
periódico já contava com a colaboração de outros simpatizantes do movimento
modernista mineiro.
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Em 1928, foi publicado, na Revista de Antropofagia de São Paulo, seu poema No
Meio do Caminho, gerando uma grande controvérsia. Ainda nesse ano, Drummond assumiu seu primeiro cargo público na Secretaria de Educação de Minas
Gerais.
Como aluno interno no Colégio Arnaldo, da Congregação do Verbo Divino
em Belo Horizonte, na metade da década de 1910, conheceu Gustavo Capanema
e Afonso Arinos de Melo Franco, com os quais viria a trabalhar posteriormente.
Em 1931, tornou-se oficial de gabinete da Secretaria do Interior do Estado de Minas Gerais, durante a gestão de Gustavo Capanema. Nesse mesmo ano, teve seu
primeiro livro publicado, Alguma Poesia. Em 1934, quando Capanema se tornou
ministro de Educação e Saúde, Drummond mudou-se para o Rio de Janeiro para
ser seu chefe de gabinete.
Em 1945, foi convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade para trabalhar
na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN). Em 1950,
tornou-se chefe da Seção de História, subordinada à Divisão de Estudos e Tombamento. Foi o responsável, também, pela organização e chefia do Arquivo Central da Instituição, onde permaneceu até 1962, quando se aposentou.
Por todos esses anos, Drummond foi um colaborador bastante produtivo de
jornais como o Correio da Manhã e Jornal do Brasil, ambos do Rio de Janeiro.
Muitas de suas obras foram traduzidas para o espanhol, inglês, francês, italiano,
alemão e sueco, entre outros idiomas. Drummond traduziu para o português
diversas obras de prosa e poesia, de autores como Honoré de Balzac, García Lorca
e Marcel Proust.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Carlos Drummond de Andrade.

Epaminondas de Macedo
Epaminondas Vieira de Macedo
(? - ?)

Engenheiro de viação por formação, atuou na preservação do patrimônio cultural durante as décadas de 1920 e 1940, ligado à extinta Inspetoria de Monumentos Nacionais, criada em 1934, e também ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
Responsável por uma série de obras em Ouro Preto, Minas Gerais, chefiou
restaurações de bens imóveis no interior mineiro, sob o comando de Gustavo
Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional. Em função da falta de recursos,
a maioria das obras realizadas foi custeada pelos proprietários dos imóveis restaurados, como foi o caso da Igreja do Rosário, que teve a obra financiada pela
Irmandade do Rosário. Realizou, entre tantas outras, a restauração da Casa dos
Contos e da Igreja do Padre Faria, em Ouro Preto.
No SPHAN, atuou como assistente técnico em Minas Gerais e, no início de
suas atividades na Instituição, realizou estudos para o tombamento das obras de
arquitetura civil e religiosa naquele estado. Descobriu, nos arquivos eclesiásticos
mineiros, um termo de pagamento ao escultor Antonio Francisco de Lisboa, que
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permitiu comprovar ser de Aleijadinho o trabalho na Igreja da Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Carmo de Sabará. Como resultado prévio de suas pesquisas,
o engenheiro publicou, em 1937, o artigo “A capela Nossa Senhora de Sant’Ana”,
no primeiro número da Revista do Patrimônio. Em Minas Gerais, acompanhou os
trabalhos do arquiteto e urbanista Sylvio de Vasconcellos à frente do 3º Distrito
do Patrimônio, responsável pelos monumentos daquele estado.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Epaminondas Vieira de Macedo.

Erwin von Dessauer

(Valparaíso, Chile, 1907 – Rio de Janeiro/RJ, 1976)
Estudou fotografia sob a orientação de Willy Zielke na Faculdade de Imagem
Fotográfica do Estado da Baviera.
Chegou no Rio de Janeiro em 1933, a convite de uma revista. Integrou a equipe
de fotógrafos contratados pelo então ministro da Educação e Saúde, Gustavo
Capanema, para produzir as imagens do livro Obra getuliana, que visava documentar as realizações do governo de Getúlio Vargas em seu décimo aniversário
no poder. O livro previsto para ser lançado em 1940, não chegou a ficar pronto.
Erwin von Dessauer ficou encarregado de fotografar o Ceará, o Rio Grande do
Norte, a Paraíba e Pernambuco. Segundo Erich Hess, Dessauer realizou também
trabalhos para a Panair do Brasil.
De sua obra destacam-se a fotografia intitulada Junto à água (1939); as fotografias tiradas durante inúmeras viagens pela América do Sul; e os retratos de gênero,
tais como os produzidos para o Ballet Folclórico Brasileiro.
No cinema, dirigiu o filme Menschen unter tropischen Sonne (Pessoas sob o sol
tropical) (1959), e foi cinegrafista do filme documentário Die letzten Paradiese (Os
últimos paraísos) (1959-1967).
Fonte: RM (Reinhold Misselbeck). Fotografia do século XX Museum Ludwig de Colônia.
Köln: Taschen, 2005; CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história de uma
nova linguagem na arquitetura, (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006;
Erwin von Dessauer. Disponível em: <http://www.filmportal.de>. Acesso em: 2010.

Falcão

Edgard de Cerqueira Falcão
(Salvador, Bahia, 1904 – ?)
Médico e escritor brasileiro. Realizou os primeiros estudos em Salvador entre
1910 e 1919. Diplomou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1925, sendo
laureado como seu primeiro aluno. Recebeu o Prêmio Professor Manoel Vitorino
Pereira e foi agraciado com uma viagem de estudos à Europa. Após a formatura,
convidado por um irmão que clinicava em Santos, São Paulo, ali fixou residência,
atuando como otorrinolaringologista na Santa Casa da Misericórdia e em seu
próprio consultório.
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Falcão realizou como fotógrafo amador ensaios fotográficos, que retratavam vistas e monumentos de cidades históricas, e publicou sua primeira obra, Relíquias
da Bahia em 1940. Alguns anos mais tarde, com indicação de Rodrigo Melo
Franco Andrade, então diretor do SPHAN, Falcão fotografou em 1943 as cidades
mineiras de Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Congonhas e
Sabará, cujo resultado foi a publicação Relíquias da Terra do Ouro (1946).
Sua ampla produção intelectual constava de pesquisas sobre História do Brasil, das Américas e da Medicina, Microbiologia e Arte Sacra. Publicou mais de
cinquenta livros, entre os quais se encontram, Fortes coloniais do Salvador (1942),
Encantos Tradicionais da Bahia (1943), Isto é a Bahia! (1954), que inclui fotos de
Erich Hess, Nas paragens do Aleijadinho (1955), A Basílica do Senhor Bom Jesus de
Congonhas do Campo (1962), José Bonifácio, o Patriarca, sua vida e sua obra (1963).
Recebeu diversos títulos e comandas, no Brasil e no exterior, entre os quais
a Medalha de Ouro da Sociedade Paulista de História da Medicina (1959), o
Prêmio Arnaldo Vieira de Carvalho (1961), a Ordem do Mérito Naval (1967), a
Ordem do Mérito Médico (1967), a Ordem do Mérito Militar (1967), a Cruz da
Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha (1969), a Ordem do Mérito
Aeronáutico (1971). Foi homenageado no Museu de Arte de São Paulo e representou o Brasil no IV Congresso Internacional de História da América, ocorrido
em Buenos Aires, em 1966.
Possuía uma biblioteca privada com mais de 30 mil títulos, que foi em grande
parte adquirida e leiloada pela Sotheby’s. O Museu Britânico, em Londres, mantém um setor com seu nome e muitas de suas publicações.
O Arquivo Central do IPHAN possui, em seu acervo, fotografias que Falcão
tirou na Bahia e em São Paulo, em 1937, e em Minas Gerais, em 1943.
Fonte: IVAMOTO, Henrique Seiji. Edgard de Cerqueira Falcão, médico e historiador.
Acta Medica Misericordiae. Centro de Estudos da Santa Casa da Misericórdia de Santos.
Disponível
em:
<http://www.actamedica.org.br/noticia.asp?codigo=250&COD_
MENU=78>. Acesso em: nov. 2011; A FOTOGRAFIA na preservação do patrimônio
cultural: uma abordagem preliminar. Coordenação de Francisca Helena Barbosa Lima,
Mônica Muniz Melhem, Oscar Henrique Liberal de Brito e Cunha. Rio de Janeiro:
IPHAN, Copedoc, 2008. (Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN; 4).

Fazenda Airizes

Solar dos Airizes
Endereço: Estrada Campos-Atafona. Campos dos Goytacazes/RJ.
O Solar dos Airizes foi construído no início do século XIX, sob encomenda
do Comendador Claudio do Couto e Souza, à margem direita do rio Paraíba.
O sobrado, de grandes proporções, típico das fazendas de Campos do período
Imperial, apresenta frontispício de notável harmonia, sem exageros decorativos.
Em 1940, o historiador e então proprietário Alberto Lamego requisitou o tombamento da casa, com o intuito de restaurá-la e, assim, mantê-la conservada.
Nesse mesmo ano, a Fazenda Airizes foi tombada pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), sendo inscrita no Livro do Tombo de
Belas Artes (Processo nº. 0177-T-38).
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No interior do Solar, funcionava a Biblioteca e o Arquivo Alberto Lamego, que
mais tarde tiveram seu acervo adquirido por um museu em São Paulo. Encontrava-se no local, também, uma significativa quantidade de telas dos mais variados
artistas, como Both, Poussin, Taunay, Sanzio, Teniers, Savery, Jan Steen, entre
outros. Essa pinacoteca pertence hoje ao Museu Ary Parreiras, em Niterói.
Algumas fontes sugerem que Bernardo Guimarães teria escrito o romance A
Escrava Isaura, um clássico da literatura brasileira, no Solar dos Airizes. Outras,
contudo, afirmam que somente o enredo foi situado no Solar, já que o autor
nunca estivera no local. Foram empreendidas obras de conservação e restauração
na edificação entre 1974 e 1975.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Solar dos Airizes (Campos dos Goytacazes/RJ); ACI/
RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0177-T-38.

Fazenda Baronesa

Solar da Baronesa de Muriaé
Endereço: Estrada Campos-Itaperuna. Campos dos Goytacazes/RJ.
O Solar da Baronesa de Muriaé foi construído, em 1844, por seus primeiros
donos, o Barão de Muriaé Manuel Pinto Neto da Cruz e sua esposa Raquel Francisca, para sediar a Fazenda São Francisco de Paula, produtora de açúcar e aguardente. O Solar era utilizado para as temporadas campestres da família e como
local de festas e saraus organizados pela baronesa. O casal teria recepcionado o
Imperador Dom Pedro II em sua passagem por Campos.
A edificação, em alvenaria de tijolo, apresenta dois pavimentos na fachada posterior e um na frente, planta retangular e arcadas que se abrem para o pátio interno. Destaca-se o teto de gamela do salão dos fundos e a capela dedicada a São
Francisco de Assis, originalmente revestida com folhas de ouro e que possui um
balcão no primeiro andar, a partir de onde a família assistia às missas.
A casa permaneceu abandonada por muitos anos, entregue a moradores ribeirinhos desabrigados, até ser incorporada pela Usina Sapucaia. Em 1973, o imóvel
foi doado à Academia Brasileira de Letras (ABL) para que ali fosse instalado
o Instituto Internacional da Cultura da Academia Brasileira, fundado oficialmente em cerimônia realizada no próprio Solar, em novembro do mesmo ano. A
Academia iniciou em 1975 o projeto de restauração para instalação do Instituto,
sendo realizadas as obras de restauração e conservação no Solar de 1976 a 1978.
Em 1973 foi enviada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) uma proposta de tombamento feita pela Academia, mais especificamente, pelos escritores Pedro Calmon, Afonso Arinos e Viana Mogg. O pedido
foi atendido e o Solar, inscrito nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes
em 1974 (Processo nº. 0890-T-73).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Solar da Baronesa de Muriaé (Campos dos Goytacazes/
RJ); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0890-T-73; Instituto Estadual
do Patrimônio Cultural (Inepac). Secretaria de Estado de Cultura/RJ. Inventário de Identificação de Bens Imóveis. Solar da Baronesa de Muriaé.
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Fazenda da Her a

Casa da Hera / Chácara da Hera / Museu Casa da Hera
Endereço: Rua Fernandes Junior, 160. Vassouras/RJ.
A Casa da Hera, construída na primeira metade do século XIX, pode ser considerada como um exemplar de edificação urbana com características próprias das
sedes rurais e deve seu nome ao fato de todas as paredes serem revestidas por hera.
Pertencia, inicialmente, ao comendador Joaquim Teixeira Leite, sucedendo-lhe,
na propriedade, sua filha Eufrásia Teixeira Leite, uma personagem marcante da
história de Vassouras. Esta deixou em seu testamento a casa e o acervo para o
Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, definindo que a casa
fosse mantida intacta e preservada. Assim, a casa foi tombada pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), incluindo o seu acervo
mobiliário, e inscrita no Livro do Tombo Histórico em 1952 (Processo nº. 0459T-52). A preservação mais efetiva da casa e do seu acervo só foi possível através
da integração da casa no Grupo de Museus e Casas Históricas do DPHAN, em
1966, sendo o museu inaugurado em 1968. Em 1977, foi assinado um convênio
entre o então IPHAN e a Prefeitura Municipal de Vassouras, por meio do qual
esta passou a ser responsável pelo “Parque Casa da Hera”, área livre do imóvel,
totalmente arborizada e de extrema beleza.
A casa é térrea, em forma de retângulo vazado com pátio interno, e, em seu interior – distribuídos nos 32 cômodos da casa –, podem ser encontrados quadros,
retratos, mobiliário, objetos de uso doméstico, espelhos e lustres originais. Seu
acervo inclui ainda uma extensa biblioteca e uma coleção de trajes de origem
francesa, uma das mais importantes do país. Em 1981, foram restauradas algumas peças, principalmente trajes, acessórios, quadros e papéis de parede. Obras de
conservação e restauração mais significativas ocorreram em 1952, 1966 e 1982.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Casa da Hera (Vassouras/RJ); ACI/RJ. Série Processo
de Tombamento/ Processo nº. 0459-T-52.

Fazenda de Ar açatiba (ver Igreja de Nossa Senhor a da Ajuda)
Forte da Barr a e o farol

Forte de Santo Antônio da Barra/ Museu Náutico da Bahia.
Endereço: Largo do Farol da Barra, s/n. Farol da Barra, Barra. Salvador/BA.
Situado em frente à Baía de Todos os Santos, no local antes conhecido como
Ponta do Padrão, atual Cabo de Santo Antônio ou Ponta da Barra, o forte tinha
como missão dificultar a entrada na baía, impedindo, conjuntamente com o
Forte de Monte Serrat, o desembarque nas praias vizinhas. Contudo, mostrou-se
ineficiente durante a invasão holandesa de 1624.
A edificação, de pedra e cal, teve sua construção iniciada em 1583; entre 1591
e 1602, foi reconstruída em forma octogonal, e entre 1696 e 1702, o engenheiro
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João Coutinho deu ao forte a forma atual, com 10 lados, ângulos salientes e quatro ventrantes, à barbete. O forte apresenta terrapleno, ao qual se acessa por um
túnel em rampa que termina em escadaria, e dois salões recobertos por abóbodas
que serviam de quartéis da guarnição e cadeia. Em 1839, foi inaugurado o atual
farol, em substituição ao antigo farol de bronze, de 1698. Foram realizadas novas
reformas para a instalação do Museu Náutico da Bahia, em 1974.
Do acervo do museu, fazem parte, em sua maioria, objetos náuticos, como antigos instrumentos de orientação e mapas da evolução cartográfica. Foi tombado
pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em maio
de 1938 e inscrito nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes (Processo no
0155-T-38).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Forte e Farol da Barra (Salvador/BA); ACI/RJ. Série
Processo de Tombamento/ Processo no 0155-T-38.

Funarte

Fundação Nacional de Artes
A Fundação Nacional de Artes (Funarte) é o órgão responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à cultura em nível federal, abarcando as
artes visuais, a música, a dança, o teatro e o circo. Tem como principais objetivos
o incentivo à produção e à capacitação de artistas, o desenvolvimento da pesquisa,
a preservação da memória e a formação de público para as artes no Brasil. Entre
suas atividades, constam: conceder bolsas e prêmios, promover oficinas, publicar livros, recuperar e disponibilizar acervos, prover consultoria técnica, apoiar
eventos culturais em todos os estados brasileiros e no exterior, e manter espaços
culturais no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.
Quando criada, em 1975, com a intenção de promover a cultura no Brasil, a
Funarte voltava-se apenas para a música (popular e erudita), as artes plásticas e
visuais. Naquele momento, assim como o Instituto Nacional de Folclore (INF),
a Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen) e a Fundação do Cinema
Brasileiro (FCB), vinculava-se ao Ministério da Educação e Cultura, correspondente ao Ministério da Cultura de hoje.
Em 1990, durante o governo Collor, quando todas as instituições culturais
foram extintas, foi criado em dezembro do mesmo ano o Instituto Brasileiro de
Arte e Cultura (IBAC), ligado à Secretaria de Cultura da Presidência da República, e que englobava as instituições extintas. Em 1994, substitui-se a sigla IBAC
pela da Funarte.
Fonte: Fundação Nacional de Artes – Funarte. Portal das artes. Disponível em: <http://
www.funarte.gov.br/a-funarte/>. Acesso em: 2010.
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Gautherot

Marcel André Félix Gautherot
(Paris, França, 1910 – Rio de Janeiro/RJ, 1996)
Ingressou no curso noturno de arquitetura e decoração da École Nationale des
Arts Décoratifs (atual École Nationale Superieure des Arts Décoratifs), em 1925,
mas não concluiu o curso. Começou a se dedicar à fotografia em 1936, ao participar da equipe de constituição do Musée de l’Homme, em Paris, como arquitetodecorador. No museu, participou do projeto de reorganização das exposições
etnográficas, realizou experimentos com revelação fotográfica no laboratório do
museu e fez alguns ensaios fotográficos no México.
Em 1939, viajou para o Brasil, influenciado pelo livro Jubiabá, de Jorge Amado.
No ano seguinte fixou residência no Rio de Janeiro, onde conheceu Rodrigo Melo
Franco de Andrade, então diretor do Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico
Nacional (SPHAN), e passou a colaborar para a instituição como fotógrafo contratado. Gautherot fotografou para o Patrimônio exemplares da arquitetura colonial, cenas da vida urbana e rural, as Missões jesuíticas no Rio Grande do Sul,
e obras barrocas, entre elas as de Aleijadinho em Congonhas do Campo/MG.
Gautherot documentou também as obras de Oscar Niemeyer e Roberto Burle
Marx, destacando-se a construção de Brasília (1958); o Ministério da Educação e
Saúde, no Rio de Janeiro; e o edifício COPAN, em São Paulo.
Ao longo de sua carreira fotografou por todo o Brasil, privilegiando as regiões
Norte e Nordeste. Realizou ensaios fotográficos divididos em diferentes temas:
arquitetura colonial e moderna; paisagens; festas populares, como o bumba-meuboi no Maranhão e a do Reisado e Guerreiros em Alagoas; carrancas do Rio São
Francisco; cenas de pescarias; portos, tal como a doca e o mercado Ver-o-Peso,
em Belém do Pará; embarcações; e tipos humanos, como jangadeiros, barqueiros,
índios, vaqueiros, entre tantos outros.
Paralelamente, trabalhou para o grupo Sul América, na confecção de calendários
e decoração de ambientes. Colaborou como freelancer em diversas revistas, entre
elas O Cruzeiro, no final dos anos 1940. Mais tarde, em 1961, tornou-se colaborador regular da Revista Brasileira de Folclore, iniciativa do historiador e folclorista
Edison Carneiro, para quem Gautherot já havia registrado festas populares e atividades folclóricas durante a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.
Participou de exposições individuais e coletivas, no Brasil e no exterior, entre
elas: Exposição Internacional de Paris, em 1937; Danses et théâtre populares du Brésil, em Paris, em 1957; Exposição Internacional de Bruxelas, no pavilhão brasileiro,
em 1958; exposição sobre Brasília no Grand Palais, em Paris, em 1962; exposição
retrospectiva de Oscar Niemeyer inaugurada no Centro George Pompidou, em
Paris, que depois circulou por cidades italianas (Florença, Veneza e Lugano), em
1979; sua primeira exposição individual Bahia: Rio São Francisco, Recôncavo e
Salvador, na casa França-Brasil, no Rio, em 1995, onde lançou o livro de mesmo
título; mostra na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 1996. Entre as exposições póstumas, encontram-se: O Brasil de Marcel Gautherot, organizada pelo
Instituto Moreira Salles (IMS), em 2001, acompanhada de publicação de mesmo
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título; e em 2005, no Ano do Brasil na França, imagens de sua autoria são expostas em galeria da loja de departamentos Printemps, em Paris.
Recebeu o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras por sua contribuição para a divulgação da cultura francesa no Brasil, em 1986. Foi premiado
com o Golfinho de Ouro, na categoria Fotografia, pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro, também em 1986, e com a medalha comemorativa Rodrigo M.
F. de Andrade (SPHAN 1937-1987), em 1987.
São de sua autoria os livros: Brésil (1950) e Brasil (1957), com os fotógrafos
Antoine Bon e Pierre Verger; Rio de Janeiro (1965); São Paulo (1968); Aratu –
imagem da Bahia industrial (1970); Belo Horizonte (1970), com texto de Luiz
C. Xavier; Pernambuco – Recife Olinda (1970); Brasília (1972); e Bahia: Rio São
Francisco, Recôncavo e Salvador (1995).
Suas fotos encontram-se, ainda, publicadas em inúmeros livros, entre eles: Congonhas do Campo (1973), de Robert C. Smith; Igreja da Ordem 3ª da Penitência
do Rio de Janeiro (1975), de Mário Barata; Roberto Burle Marx e a nova visão da
paisagem (1983), de Flávio L. Motta. Vários livros com suas fotografias foram
organizados e publicados postumamente, entre os quais destacamos O Brasil
de Marcel Gautherot (2001); Paisagem moral: Congonhas do Campo 1942-1950
(2009); Norte (2009); e Brasília (2010).
Em 1999, o acervo de Marcel Gautherot, composto por cerca de 25 mil imagens, foi adquirido pelo Instituto Moreira Salles (IMS), no Rio de Janeiro.
Fonte: SEGALA, Lygia. “A coleção fotográfica de Marcel Gautherot”, Anais do Museu
Paulista, São Paulo, v. 13, n. 2, jul-dez. 2005. Disponível em: <http:www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0101-47142005000200004&script=sci_arttextt>. Acesso em: out. 2011; Biografia. Disponível em: <http://ims.uol.com.br/hs/gautherot/gautherot.html>.

Glória

Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro / Capela de Nossa Senhora da
Glória / Igreja da Glória
Endereço: Praça Nossa Senhora da Glória, Outeiro da Glória. Rio de Janeiro/RJ.
A Igreja da Glória, localizada no antigo morro do Uruçumirim ou do Leripe,
hoje Outeiro da Glória, tem origem numa pequena ermida construída pelo ermitão Antonio Caminha, em 1671. No terreno doado à Irmandade de Nossa
Senhora da Glória, em 1699, por Claudio Gurgel do Amaral, foi posteriormente
edificada uma nova igreja em princípios do século XVIII e concluída em 1739,
segundo projeto atribuído ao tenente-coronel José Cardoso Ramalho.
Sua planta é formada por dois prismas octogonais entrelaçados, tendo à frente
torre sineira única e central, formando, na parte de baixo, uma pequena galeria
quadrada e aberta em cada lado por um arco, compondo o pórtico de entrada. As
portadas laterais de lioz são em estilo rococó, provavelmente da segunda metade
do século XVIII. Destaca-se, na fachada, a portada de lioz com medalhão de
Nossa Senhora. Internamente, nas paredes da nave, capela-mor, coro e sacristia, são notáveis os painéis de azulejos portugueses representando cenas bíblicas,
executados entre 1735 e 1740. São do fim do século XVIII ou do princípio do
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século XIX os trabalhos de talha realizados no coro, nos púlpitos, no retábulo
da capela-mor e nos dois laterais localizados na nave; na sacristia, encontram-se
pinturas representando os doutores da Igreja e dois chafarizes de mármore.
Tem destaque especial por ser considerada a primeira obra de arquitetura a
introduzir no barroco brasileiro um novo conceito espacial, mais próximo ao
barroco italiano, pelo uso das curvas que compõem a planta, presentes também
nas igrejas de Nossa Senhora da Lapa e Nossa Senhora Mãe dos Homens, ambas
localizadas no Rio de Janeiro. O tombamento da igreja, que compreende ainda
o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do morro em que está situada, ocorreu
em 4 de maio de 1938 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN). Foi inscrita nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário. Igreja de Nossa Senhora da Glória.

Godofredo

Godofredo Rebello de Figueiredo Filho
(Feira de Santana/BA, 1904 – Salvador/BA, 1992)
Godofredo Filho estudou no Ginásio da Bahia e ingressou no Seminário Arquiepiscopal Santa Teresa, em 1917, saindo em 1921. Começou sua carreira
profissional, em 1925, como escriturário da Seção de Ensino Primário da Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública da Bahia, onde permaneceu até
1936. Lecionou História Universal e História do Brasil, na Escola Normal, em
Feira de Santana, em 1928, História da Arte Brasileira, na Faculdade de Filosofia
da Universidade da Bahia (UFBA), de 1941 a 1970, data de sua aposentadoria.
Ministrou, também, a disciplina de Arquitetura no Brasil, no Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes daquela universidade, entre 1948 e 1950.
A atuação de Godofredo Filho no campo do patrimônio teve início em 1936,
quando foi contratado por Rodrigo Melo Franco de Andrade para exercer as funções de assistente técnico do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), na Bahia. Em relatório ao ministro da Educação e Saúde, datado
de 23 de janeiro de 1937, sobre as atividades realizadas pelo SPHAN ao longo do
ano de 1936, Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Serviço, afirmava:
Em relação à capital baiana, o serviço foi executado pelo assistente técnico contratado Godofredo Rebello de Figueiredo
Filho, que procedeu ao tombamento sistemático de um grande
número de edificações de relevante interesse histórico e artístico ali situadas, elaborando memórias sobre a história de cada
um desses monumentos.
Sua nomeação para Chefe do 2º Distrito (Bahia e Sergipe) da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) só ocorreu em 1946. Permaneceu nesse cargo até 1981, quando se aposentou.
Por indicação do governo brasileiro e da Unesco, participou, em 1951, do Con-
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selho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e do II Congresso de
Cooperação Intelectual, realizado em Santander/Espanha, em 1956.
Foi membro de diversas entidades, entre elas, o Instituto Genealógico Brasileiro
(1941), o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1956), a Academia de Letras
da Bahia, eleito em 1959, e o Conselho Estadual de Cultura da Bahia (de 1967
a 1987), o qual presidiu em 1971. Participou como membro do júri e expositor
do I e III Salão Baiano de Belas Artes, respectivamente, em 1949 e 1951, e como
expositor do II Salão, em 1950.
Colaborou, entre as décadas de 1920 e 1980, em jornais de Salvador e Feira de
Santana, Bahia, como A Tarde e Diário de Notícias. Na Revista do Patrimônio,
escreveu os artigos “Seminário de Belém de Cachoeira”, em 1937, “A Torre e o
Castelo de Garcia D’Ávila”, em 1939, e “A influência do ecletismo na arquitetura
baiana”, em 1984.
Entre suas obras, encontram-se: Solilóquio, escrito em 1924 e publicado em 1974;
Notas sobre a casa portuguesa, de 1936; Guia poético e prosaico de Cachoeira, de 1939;
Arquitetura religiosa, de 1978; e Irmã poesia: seleção de poemas (1923-1986), de 1987.
Recebeu diversas condecorações, entre elas a Comenda Áureo Filho, concedida
pela Câmara Municipal de Feira de Santana/BA, a Medalha Machado de Assis,
da Academia Brasileira de Letras, em 1984, e a Ordem do Mérito da Bahia, por
sua atuação no Conselho Estadual de Cultura.
Seu arquivo privado foi adquirido pela Universidade Federal da Bahia, em 1995.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/ Godofredo Rebello de Figueiredo Filho; ACI/
RJ. Arquivo Técnico Administrativo/ Subsérie Representantes/ Godofredo Rebello de
Figueiredo Filho; DUARTE, Zeny, FARIAS, Lúcio. O espólio incomensurável de Godofredo Filho – resgate da memória e estudo arquivístico. Salvador: ICI, 2005.

Heloísa Alberto Torres

(Rio de Janeiro/RJ, 1895 – Itaboraí/RJ, 1977)
Estudou no Colégio Notre-Dame de Sion, em Petrópolis. Sua carreira como
antropóloga iniciou-se no Museu Nacional, em 1918, como assistente do então
diretor Edgar Roquette-Pinto. Em 1925, prestou concurso para professora substituta da Divisão de Antropologia, Etnografia e Arqueologia do Museu, sendo
aprovada em primeiro lugar. Tornou-se professora-chefe, em 1931.
Ocupou o cargo de diretora do Museu Nacional, de 1938 a 1955. Formou muitos
pesquisadores importantes, dentre eles Eduardo Galvão e Luiz de Castro Faria, geração que iniciou o programa de pós-graduação em Antropologia, no Rio de Janeiro.
Heloísa foi professora contratada de Antropologia Social da extinta Universidade do Distrito Federal, entre 1935 e 1938, sendo destituída devido à legislação
que impedia a acumulação de cargos públicos. A partir de 1939, foi professora
catedrática de Antropologia e Etnografia da Faculdade de Filosofia do Instituto
Lafayette, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Sua atuação política e administrativa teve lugar em diferentes instituições do
governo. A partir de 1937, passou a colaborar intensamente com o Conselho
Nacional de Proteção ao Índio (CNPI), assumindo sua presidência de 1959 até
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1967, após o falecimento do marechal Cândido Rondon. Em 1967, com a criação
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Heloísa dirigiu seu Departamento de
Estudos e Pesquisas. Aposentou-se pela FUNAI.
Atuou em defesa dos direitos da mulher, mantendo relações com várias instituições, tais como a Liga Internacional de Mulheres Pró Paz e Liberdade, o
Instituto Feminino da Bahia e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
Participou ativamente da mobilização nacional pelo voto feminino, em 1932.
Manteve duradoura relação de amizade com Berta Lutz, liderança do movimento
feminista brasileiro.
Na área de Patrimônio, foi membro do Conselho Consultivo do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), incentivando a criação
de políticas nacionais de defesa do patrimônio. Realizou pesquisas na área de
arqueologia, etnografia e arte popular para o SPHAN, ainda em 1936, identificando jazidas e outros bens arqueológicos ameaçados.
Em 1959, foi eleita presidente da Organização Nacional de Museus (ONICOM), vinculada ao ICOM (Internacional Council of Museums/Conselho Internacional de Museus) e à Unesco, função que exerceu durante cerca de 15 anos.
Organizou os congressos nacionais de São Paulo, da Bahia e do Rio de Janeiro,
respectivamente em 1959, 1962 e 1965.
Autora de estudos sobre a civilização marajoara, foi responsável pelos verbetes “Antropologia cultural do Brasil”, “Áreas culturais brasileiras” e “O índio”
da Enciclopédia Delta Larousse. Colaborou na revista Museums of Brazil e nos
números 1, de 1938, e 6, de 1940, na Revista do Patrimônio.
Foi membro de entidades nacionais e internacionais, como da Associação
Brasileira de Antropologia, na década de 1950, do Conselho de Fiscalização das
Expedições Artísticas e Científicas Nacionais, de 1934 a meados de 1940, do
Instituto Histórico de São Luís/MA, do Instituto Histórico de Ouro Preto, do
Comitê Executivo do International Council of Museums (ICOM), da American
Anthropological Society, do Conselho da Inter American Society of Anthropology and Geography e da Society Women Geographers. Foi presidente honorária
da Sociedade Entomológica do Brasil.
Ainda na década de 1960, dedicou-se à criação de um centro cultural em Itaboraí, terra natal de seu pai, o político Alberto Torres. A Casa de Cultura Heloísa
Alberto Torres (CCHAT), inaugurada somente em 1995, reúne seu extenso
acervo bibliográfico e arquivístico de caráter pessoal, sua coleção de mobiliário e
objetos referentes aos grandes vultos de Itaboraí.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Heloísa Alberto Torres; SOEIRO, Renato. Heloísa
Alberto Torres. Boletim do Conselho Federal de Cultura, MEC, ano 7, n. 26, p. 5, jan./
fev./março 1977; ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Relatório das atividades...no decurso do ano de 1936. Rio de Janeiro: 23 de janeiro de 1937.
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Helvécio Gomes de Oliveir a (Dom)
(Anchieta/ES, 1876 – Mariana/MG, 1961)

Dom Helvécio Gomes de Oliveira estudou em Niterói e na Itália, onde se formou na Universidade Gregoriana de Roma.
Foi bispo de Corumbá e do Maranhão antes de assumir a diocese de Mariana.
Sua atuação como bispo, nessa cidade, foi marcada pela criação de diversos colégios
na região. Permaneceu como arcebispo de Mariana por 38 anos, entre 1922 e 1960,
período em que construiu o Seminário Maior São José, além de hospitais e igrejas.
A partir de 1939, iniciou correspondência com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), prestando informações acerca do patrimônio
arquitetônico da cidade de Mariana e região próxima. À frente da arquidiocese de
Mariana, colaborou com o SPHAN, doando grande parte dos objetos que compuseram o acervo do Museu da Inconfidência, criado oficialmente em 1944. Foi
dele a indicação do nome de Raimundo Trindade para diretor desse Museu, acolhida por Rodrigo Melo Franco de Andrade e pelo presidente Getúlio Vargas.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Dom Helvécio de Oliveira.

Herman

Herman Hugo Graeser (São Paulo/SP, 1898 – São Paulo/SP, 1966)
Herman Hugo Graeser ou Germano, como também era chamado, começou a
trabalhar com fotografia, em São Carlos, ajudando seu pai no estúdio fotográfico
da família. Na década de 1920, arrendou um atelier fotográfico e, mais tarde,
constituiu a firma Graeser & Cia., estúdio e loja de artigos fotográficos, que
desfez em 1945.
A participação de Germano no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN) teve início em setembro de 1937, quando o SPHAN estava
sendo criado no Estado de São Paulo por Mário de Andrade e Luís Saia. Saia, seu
amigo de São Carlos, chamou-o para documentar obras de arte e de arquitetura
existentes no estado. No período de cerca duas semanas, foram fotografados 17
municípios.
Entre 1937 e 1945, Germano manteve um vínculo temporário com a instituição, e realizava, paralelamente, trabalhos de estúdio em São Carlos e de campo
no interior de São Paulo, para companhias hidrelétricas e ferrovias. Foi admitido
como perito de Belas Artes em 1945, e promovido, posteriormente, a conservador do Patrimônio Histórico. No SPHAN de São Paulo, além de fotografar e
realizar trabalhos no laboratório montado por ele próprio, Germano assumiu a
contabilidade e a administração da regional, a vistoria e a inspeção das obras, e as
substituições temporárias na chefia do Serviço.
Possuidor de grande habilidade técnica, Germano construiu muitas vezes o seu
próprio equipamento fotográfico, e adaptou seu Land Rover em um laboratório
fotográfico para ser utilizado em viagens mais longas.
Fotografou o primeiro conjunto de bens que seriam tombados no Estado de São
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Paulo – as pinturas do Frei Jesuíno do Monte Carmelo e a Fazenda Pau D’Alho,
em Embu –, constituindo um extenso acervo de fotografias documentais, sem
contar as fotos particulares para Luís Saia e Mario de Andrade.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/ GRAESER, Herman (Germano); Associação Museu Lasar Segall. Fotografia e documentação (O Trabalho de Herman Graeser). São Paulo,
Museu Lasar Segall, 1981. Catálogo da exposição realizada no Museu Lasar Segall de 12
de março a 26 de abril de 1981.

Igreja da Conceição

Igreja Nossa Senhora da Conceição / Igreja do Sagrado Coração de Jesus / Igreja
Nossa Senhora da Conceição e Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Largo dos Santos Cosme e Damião. Igarassú/PE.
A Igreja da Conceição faz parte do primeiro convento da Ordem do Sagrado
Coração de Jesus fundado no Brasil, cujo principal objetivo era dar amparo e
educação às jovens do sexo feminino. O convento teve a sua construção iniciada em 1742, por iniciativa dos Padres Miguel Rodrigues Sepúlveda e Gabriel
Malagrida. A pedra fundamental da igreja foi lançada em 1749, e as obras concluídas em 1758, quando a igreja foi benta e consagrada a Nossa Senhora da Conceição pelo bispo Dom Francisco Xavier Aranha. O muro que cerca o convento
foi construído em 1751, com os lucros adquiridos pelo Padre Sepúlveda. Com
o seu falecimento, em 1768, o convento entrou em processo de decadência. Sua
fachada desabou em 1850, sendo reconstruída pelo frei missionário Caetano de
Messina, e a contrução de sua torre sineira teve início em 1855.
A Igreja e o Convento foram tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN), e inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de
Belas Artes, em maio de 1951.
Fonte: Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus e Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Site da Prefeitura Municipal de Igarassu. Disponível em: <http://www.igarassu.
pe.gov.br>. Acesso em: 2010.

Igreja da Divina Pastor a

Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora / Igreja Matriz da Divina Pastora
Endereço: Praça Matriz, s/n. Centro. Divina Pastora/SE.
Construída no século XIX, a Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora,
uma das mais belas de Sergipe, possui diversos detalhes notáveis. A igreja possui torres quadrangulares, coroadas em bulbo, ornadas por coruchéus, frontão
trabalhado em volutas e encimado por uma cruz e óculo vedado no tímpano.
Em seu interior, a nave apresenta um corredor aberto por cinco arcadas, a fim
de comportar o grande número de fiéis que a visitam em peregrinação. A capelamor possui tribunas com grades de madeira trançada e balaústres recortados,
um lampadário de prata e arco cruzeiro em madeira. O altar-mor, com dossel,
foi decorado com motivos florais, encontrando-se uma pintura no nicho central.
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A sacristia, que fica nos fundos da igreja, possui uma pia de mármore com dois
golfinhos esculpidos. O forro da nave, trabalho do pintor baiano José Teófilo de
Jesus, apresenta interessante pintura de Nossa Senhora Divina Pastora, representada com chapéu de palha, e com ovelhas carregando rosas à sua volta. Em
grandes eventos religiosos, como a Peregrinações à Divina Pastora, os devotos
utilizam o chapéu de palha, símbolo da Pastora, até a chegada ao Santuário.
A Matriz da Divina Pastora, tombada em 1943 pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrita nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes no mesmo ano (Processo nº. 0290-T-41), passou por obras de
conservação e restauração de 1961 a 1963, de 1971 a 1972, e em 1978.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora (Divina
Pastora/SE); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0290-T-41.

Igreja da Madre de Deus

Endereço: Rua da Madre de Deus, s/n. Centro. Recife/PE.
A Igreja da Madre de Deus foi construída por Antônio Fernandes de Matos
entre 1679 e 1720. Marcado pelo estilo maneirista, o templo é um dos mais
grandiosos do Recife. O frontispício, cortado verticalmente por pilastras, possui
portas e janelas ornadas de frontões sincopados e o principal deles, barroco, foi
todo decorado em volutas e tem um nicho encimado por uma cruz. O interior
da igreja apresenta uma ampla nave, onde podem ser encontrados seis altares
laterais e dois colaterais ao arco cruzeiro, além de tribunas e púlpitos com adornos dourados. Toda ela é decorada com medalhões, tendo, no centro, telas que
representam santos. Convém destacar a belíssima sacristia e o seu esplêndido teto
moldurado.
Entre 1824 e 1825, aquartelou-se na igreja um batalhão militar de linha para
combater a revolução em favor da instalação de uma Confederação do Equador.
Tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
desde 1938, a igreja foi inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes (Processo nº.
0134-T-38).
Passou por reformas em 1972, um ano após ter ocorrido um incêndio provocado, supostamente, por deficiências de isolamento nas redes elétricas suplementares. Durante o episódio, o altar-mor – de talha dourada e encimada por nichos
– e o teto foram quase totalmente destruídos. Segundo a filha de Erich Hess,
Lilia Hess, o então diretor da Superintendência do IPHAN em Pernambuco,
Ayrton de Almeida Carvalho, teria solicitado a Erich Hess que este lhe enviasse
cópias das fotografias da talha da capela-mor da Igreja da Madre de Deus tiradas
em 1939, com o objetivo de que estas auxiliassem na reconstituição da capelamor, seriamente danificada após o incêndio em 1971.
A igreja foi restaurada novamente entre 1982 e 1984 e de 2003 a 2008.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja da Madre de Deus (Recife/PE); ACI/RJ. Série
Processo de Tombamento/ Processo nº. 0134-T-38; ACI/ RJ. Série Obras/ Igreja da Madre de Deus (Recife).
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Igreja da Misericórdia

Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia
Endereço: Rua Bispo Coutinho, s/n. Largo da Misericórdia, Alto da Sé. Olinda/PE.
A primitiva Igreja da Misericórdia, construída em 1540 por ordem da Coroa
Portuguesa, foi incendiada em 1631 pelos holandeses, ficando em ruínas. Após a
saída dos holandeses, em 1654, teve início a reconstrução do templo, no mesmo
local, contudo em dimensões menores.
A igreja apresenta adro com muros de arrimo e escadaria de acesso assimétrico,
fachada de feição barroca com influências da renascença portuguesa e campanário.
Encontram-se diferentes datas gravadas na igreja atual, demonstrando que as
obras se prolongaram por vários anos, entre 1707 e 1771. A igreja conserva em
seu interior decoração em talha nas portas da capela-mor, ambas em estilo Dom
João V, e no arco-cruzeiro; painéis a óleo, fechados por grossas molduras de talha,
representando cenas da vida da Virgem Maria e, no painel central, a imagem de
Nossa Senhora da Misericórdia, no teto; oito painéis de azulejos sob o coro; peças
entalhadas em jacarandá, na sacristia; painéis na capela-mor, representando cenas da vida de Santa Isabel e obras da Misericórdia; púlpito, em talha dourada
com as insígnias da Casa D’Áustria.
A má administração e consequente decadência da Santa Casa de Misericórdia
de Olinda, na primeira metade do século XIX, levou à sua dissolução pelo presidente da província da época, Ambrosio Leitão da Cunha, e à sua incorporação
à Santa Casa do Recife. O hospital foi extinto em 1860 e seu prédio passou a
abrigar um asilo para deficientes mentais, de 1864 a 1883. Em 1896, o hospital
e a igreja foram cedidos à Ordem dos Beneditinos do Mosteiro de Olinda, sendo
fundado um colégio de artes e ofícios para crianças órfãs.
A igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), e sua inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes ocorreu em agosto
de 1938 (Processo no. 0142-T-38).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja da Misericórdia (Olinda/ PE); VAINSENCHER,
Semira Adler. Igreja e Hospital da Misericórdia (Olinda, PE). Pesquisa Escolar On-Line,
Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br>. Acesso
em: 2011.

Igreja de Antônio Dias (ver Matriz de Antônio Dias)
Igreja de Comandaroba

Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Endereço: Distrito de Comandaroba, Laranjeiras/SE
Segundo a inscrição existente em um de seus portais, a Igreja de Nossa Senhora
da Conceição de Comandaroba teria sido construída em 1734. Há, contudo,
dúvidas acerca de sua administração: após ter sido administrada pelos capuchinhos, a igreja passou a pertencer à Companhia de Jesus em 1731, data em que os
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jesuítas estabeleceram no local a sua residência.
A fachada principal da igreja apresenta janelas e arcada do pórtico dispostas
simetricamente; três arcos abertos; frontão com volutas, óculo e cruz; portada
principal em formato retangular e ombreiras decoradas por motivos fitomórficos.
A igreja possui duas torres sineiras encimadas por pináculos.
Em seu interior apresenta capela-mor com uma escada e portais trabalhados
em pedra; altar-mor com entalhamento em madeira ricamente trabalhado; nave
sem forro; coro com balaustrada em madeira; sacristia com lavabo em marna
(mistura de argila e calcário), pia batismal e uma arca em madeira entalhada. A
imaginária é formada por Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário,
Santa Efigênia, São Benedito, São Gonçalo e o Cristo crucificado.
De grande valor arquitetônico, a Igreja de Comandaroba foi tombada pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), sendo inscrita nos Livros
do Tombo Histórico e de Belas Artes em 1943 (Processo no. 0299-T-41).
Passou por obras de conservação e restauração no período de 1949 a 1951, e de
novo em 1958, quando foram feitos reparos gerais nas portas e janelas, reparos
na alvenaria e na pintura. Em 1965, foi empreendida uma grande reforma, com
conclusão em 1969, sendo realizada a restauração geral no telhado, no altar-mor
e no corredor; pinturas de portas e janelas, retoques da pintura interna, entre
outros serviços. Em 1973, foram também executados serviços de estabilização,
conservação e restauração.
As terras onde se localiza a igreja pertencem atualmente à Usina Boa Sorte, e a
igreja faz parte da Diocese de Aracaju.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Laranjeiras/SE);
ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo no. 0299-T-41.

Igreja de Monte Serr at

Capela e Mosteiro de Monte Serrat / Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora de
Mont-Serrat
Endereço: Rua da Boa Viagem. Monte Serrat. Salvador/BA.
De grande importância histórica, artística e arquitetônica, a Igreja de Nossa
Senhora do Monte Serrat teria sido fundada em 1580 pelos senhores da Torre
Garcia D’Ávila. Alguns historiadores, porém, acreditam que ela foi erigida por
um militar espanhol, devoto da Virgem de Monte Serrat. Em 1609, o imóvel foi
doado aos monges de São Bento, e de 1650 a 1679, foi edificado o Mosteiro, constituído por dois pavimentos. Nessa mesma época, a igreja sofreu uma reforma
cuja inscrição está inserida no frontispício.
A planta da igreja, atribuída ao arquiteto italiano Baccio de Filicaya, apresenta
algumas semelhanças com as capelas rurais da Bahia, tendo como único diferencial o Mosteiro. Dentro da igreja, destaca-se a imagem de São Pedro Arrependido, réplica da obra de Frei Agostinho da Piedade, feita em barro cozido. A
original está guardada no Mosteiro de São Bento, em Salvador.
Em 1920, semi-arruinada, a igreja foi reformada. Dez anos mais tarde, ou-
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tra reforma lhe reparou o forro, assim como foi colocado o altar-mor oriundo
do Mosteiro de São Bento. Em 1930, esse mesmo altar foi modificado para se
adaptar à capela. Em 1969, a então Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (DPHAN), tentando recuperar as características originais do imóvel,
devolveu-lhe o alpendre e eliminou o frontão rococó da fachada principal. Em
1980, obras emergenciais foram realizadas no telhado e forro da nave da igreja.
A Capela e o Mosteiro do Monte Serrat foram tombados pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1938, e inscritos no
Livro do Tombo de Belas Artes (Processo nº. 0079-T-38).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja e Mosteiro de Monte Serrat (Salvador/BA); ACI/
RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0079-T-38.

Igreja de Nossa Senhor a da Ajuda

Endereço: Praça de Araçatiba, Distrito de Viana. Viana/ES.
A Fazenda de Araçatiba, construída pelos jesuítas no século XVIII, tinha como
especialidade a cultura de cana-de-açúcar. Devido à proximidade com o colégio
e residência de São Tiago de Vitória, e à comunicação fluvial com o porto de
Vitória, Araçatiba se destacou pela escala de sua produção, ao mesmo tempo em
que contribuiu com a ação dos jesuítas no interior do estado.
A fazenda, inicialmente constituída pelos edifícios da residência e do engenho,
erguidos pelo padre Rafael Machado com a ajuda do morador e benfeitor Jorge
Fraga, foi, posteriormente, ampliada com a igreja dedicada à Nossa Senhora de
Ajuda, as senzalas e as oficinas.
Do conjunto só existem hoje a igreja e, à sua direita, as ruínas da residência,
que até 1940 ainda se encontrava conservada. A residência tinha dois andares,
seguindo o padrão jesuítico no Espírito Santo, e somente um quarto da fachada,
não se completando a quadra jesuítica. No século XIX, o espaço correspondente
à residência foi transformado em cemitério público.
De grande interesse arquitetônico, a fachada principal da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda apresenta frontão triangular com cornijas, volutas e óculo em
rosácea.
A igreja é constituída por nave única, capela, coro, sacristia e uma torre sineira
coberta por abóboda de tijolos. A capela-mor, mais estreita e mais baixa do que a
nave, apresenta arco cruzeiro ornamentado em massa ressaltada, e duas tribunas
largas nas paredes laterais. O coro possui três janelas de púlpito com guilhotinas.
Passou por obras de conservação e restauração em 1948, 1959, 1969 e 1986. Foi
tombada em 1950 e inscrita no Livro do Tombo Histórico em março de 1950.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Viana/ES); ACI/
RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0422-T-50; Espírito Santo (Estado).
Secretaria de Estado da Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Arquitetura. Introdução
e texto por Renata Hermanny de Almeida. Vitória: SECULT, 2009. p. 345-352.
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Igreja de Nossa Senhor a da Assunção e residência dos jesuítas
Museu do Padre Anchieta
Endereço: Distrito de Reritiba, Anchieta/ES.

Erigida pelo Padre José de Anchieta em 1579, próxima ao rio Benavente, a Igreja Nossa Senhora de Assunção é um significativo monumento da cidade de Anchieta. Situada entre a sineira e a residência (colégio), a igreja possui três naves,
característica bastante incomum no Brasil. Entretanto, seu estilo é simples, sendo
toda feita em pedra e cal. Do seu conjunto original, somente a fachada permaneceu, mesmo com as janelas alteradas.
O colégio sofreu diversas mudanças ao longo do tempo, principalmente devido
à ocupação de órgãos administrativos, como a Câmara Municipal e o Tribunal
de Justiça. O único aposento inalterado desde a sua construção foi a cela do Padre Anchieta, onde ele permaneceu durante seus últimos anos de vida e onde se
encontra exposto seu fêmur. Grandes obras gerais de conservação e restauração
foram empreendidas em 1937, 1942/1948, 1953/54, 1965/1967. Na intervenção
mais recente, entre 1994 e 1997, a igreja foi totalmente restaurada, destacando-se
as prospecções arqueológicas realizadas durante toda a obra, complementadas
por pesquisa histórica.
No local da antiga residência, funciona hoje o Museu Padre Anchieta (Santuário Nacional de Anchieta), pertencente à Sociedade Nacional de Instrução
– instituição educacional filantrópica dirigida por jesuítas.
Em 1943, a igreja e a residência anexa foram tombadas pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e foram inscritas no Livro
do Tombo Histórico.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora da Assunção (Anchieta/ES);
ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0229-T-40.

Igreja de Nossa Senhor a da Boa Viagem

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem/ Igreja e Hospício de Nossa Senhora da Boa Viagem
Endereço: Largo da Boa Viagem, s/n. Praça Godilho. Salvador/BA.
A Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem começou a ser construída em 1712,
a partir da doação do primitivo Hospício Franciscano da Boa Viagem por Dona
Lourença Maria à Ordem dos Franciscanos, em 1710. Concluída em meados
do século XVIII, a igreja possuía, inicialmente, nave única e corredores laterais,
com tribunas superpostas e coro. Ela foi bastante modificada entre 1908 e 1912,
quando o número de naves passou para três e as tribunas foram alteradas.
O Hospício é constituído de dois pavimentos desenvolvidos em torno de um
pequeno pátio. A igreja, em pedra e cal, possui fachada simples, com torre revestida de azulejos brancos e azuis. No interior, destacam-se o altar-mor barroco, os
azulejos portugueses datados de 1743-46 e as imagens de Senhor dos Navegantes
e de Nossa Senhora da Boa Viagem.
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A igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1938, e o Hospício, em 1941. Em 1942, obras de restauração
e conservação foram feitas com o auxílio monetário dos fiéis e a supervisão do
SPHAN. Em 1956, foi realizadaoutra grande obra.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem (Salvador/BA);
ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0122-T-38.

Igreja de Nossa Senhor a da Conceição
Endereço: Praça da Matriz. Guarapari/ES.

Sua origem coincide com a própria criação da Vila de Guarapari, tendo sido
erguida em fins do século XVI, quando o padre José de Anchieta fundou no alto
de uma colina, uma capela, que posteriormente deu origem à igreja. Junto a esta,
existem as ruínas onde teria funcionado o Colégio e Residência dos padres da
Companhia de Jesus, que hospedou os primeiros padres formados no Espírito
Santo e no Brasil: Diogo Fernandes, discípulo de Anchieta, e seus companheiros
Antônio Dias e Manuel Dias.
A igreja apresenta fachada com janelas sobre o coro e torre única externa, com
cúpula em meia-laranja apoiada sobre pendentes, típica das cúpulas de torres de
igrejas construídas pelos jesuítas. O frontão apresenta empenas remodeladas por
volutas rampantes e óculo fechado com um baixo-relevo simbolizando o Sagrado
Coração de Jesus. Sua planta compõe-se de nave única longa, diferenciada da
capela-mor.
Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1760, a igreja ficou abandonada e o
prédio entrou em decadência, servindo de cemitério. Com a ajuda do governo do
estado, foi reconstruída em 1880, sendo reinaugurada como matriz. Em 1948,
foram realizadas obras desfiguradoras no telhado e no teto da nave. Entre 1951
e 1952, foram feitos consertos nas paredes externa e interna, no forro, pintura
de portas e janelas, e restauração do altar mor. A igreja sofreu outra obra de
restauração em 1972, tendo sido recuperados cobertura, forros, pisos, alvenarias,
esquadrias e pintura geral. Foi tombada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN) em 16 de setembro de 1970 e inscrita no Livro do
Tombo Histórico (Processo no. 0382-T-46).
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo no 0382-T-46; ACI/RJ. Série
Obras; Espírito Santo (Estado). Secretaria de Estado da Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Arquitetura. Introdução e texto por Renata Hermanny de Almeida. Vitória: SECULT,
2009. p. 95-100.

Igreja de Nossa Senhor a do Rosário
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário
Endereço: Praça da Bandeira, Prainha. Vila Velha/ES.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi fundada em 1535, na Vila do Espírito
Santo, atual Vila Velha, e teve suas obras terminadas em 1551. A planta apresenta
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formato retangular e capela-mor, mais estreita e mais baixa que a nave; possui três janelas de cada lado e forro de madeira abobadado. O telhado, de duas
águas e beira-seveira, é todo coberto com telhas de barro tipo canal. A igreja foi
tombada em 1950 pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN), com destaque à imagem de Nossa Senhora de Penha. A principal
obra de conservação e restauração foi realizada no período entre 1952-53.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Vila Velha/ES);
ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0422-T-50.

Igreja de Nossa Senhor a Mãe dos Homens
Igreja da Mãe dos Homens
Endereço: Rua da Alfândega, 58. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

No século XVII a devoção a Mãe dos Homens no Rio de Janeiro era realizada
diante de um oratório de pedra, nas proximidades das Ruas da Quitanda e da
Alfândega, constituindo-se a Irmandade no século seguinte. A Igreja de Nossa
Senhora Mãe dos Homens foi erguida a partir de uma provisão de 1752, feita
por Dom Frei Antonio do Desterro. As obras prosseguiram lentamente e foi somente em 1790 que o retábulo do altar-mor e as talhas do arco cruzeiro e do
coro – obras do Mestre Inácio Ferreira Pinto – foram finalizados. Entre 1854 e
1856, foram executadas as talhas dos dois altares da nave, por Antônio de Pádua
e Castro, assim como refeito o trono do altar-mor.
O frontispício se enquadra no estilo neoclássico, enquanto a planta é barroca.
A igreja apresenta capela-mor retangular e nave octogonal, coberta por abóbada.
Corredores ladeiam a nave e seguem em direção à sacristia e ao consistório, localizados nos fundos. Apenas uma das torres da fachada encontra-se concluída,
com coroamento realizado em torno de 1803.
Em 1938, a igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrita nos Livros do Tombo Histórico e de Belas
Artes. Obras de conservação e restauração foram realizadas nos anos de 1950,
1970 e 1984.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens (Rio de Janeiro/RJ); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0020-T-38.

Igreja de Santa Luzia

Capela de Santa Luzia/ Museu de Arte Sacra/ Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Endereço: Rua João Marcelino, s/n. Centro, Cidade Alta, Vitória/ES.
A Capela de Santa Luzia, o monumento mais antigo de Vitória, foi construída
entre 1537 e 1549 pelo donatário Dom Duarte de Lemos, para uso próprio e
centro de educação moral e religiosa tanto para os colonos da Fazenda de Santo
Antônio, quanto para os indígenas.
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De estilo simples, edificada em pedra, a capela se destaca de outros monumentos por manter as características originais da arquitetura colonial. Por existir uma
construção moderna colada à capela, esta possui somente três fachadas, sendo
uma das laterais cega. A fachada principal apresenta torre sineira e frontão com
volutas ladeadas por dois coruchéus. A capela possui planta retangular composta
por nave, capela-mor e sacristia. A nave e a capela-mor apresentam forro em
madeira e o altar-mor é ricamente trabalhado. As pequenas peças e a pintura
possuem uma detalhada estilização de frutas e flores, cujos desenhos merecem
destaque.
A capela foi reformada em 1812, funcionando como templo religioso até 1928.
Após essa data, a capela se arruinou, sendo restaurada somente em 1943 por
André Carloni, representante do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) no Espírito Santo. Em 1945, a capela foi adaptada para abrigar
o Museu de Arte Religiosa, cujo acervo incluía imagens sacras, alfaias e objetos
de uso religioso. Em 1973, o Museu foi transferido para o Solar Monjardim –
Museu de Arte e História. De 1976 a 1994, a capela funcionou como Galeria de
Arte e Pesquisa, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e a partir de
1996, como sede do escritório técnico e espaço cultural da então 6ª Sub-Regional
do IPHAN, atual Superintendência do IPHAN no Espírito Santo, sendo a sacristia adaptada para tal fim, em duas salas e dois banheiros.
A Capela de Santa Luzia foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN) em 1939 e inscrita no Livro do Tombo somente
em 1946 (Processo nº. 0195-T-39). Obras de conservação e restauração foram
realizadas em 1943, 1947, 1957 e no período de 1994-1996. Em 1970, telhados,
forros e pisos foram recuperados e restaurados, assim como, em 1998, o altar-mor
e o púlpito.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Santa Luzia (Vitória/ES); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0195-T-39; Espírito Santo (Estado). Secretaria de
Estado da Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Arquitetura. Introdução e texto por
Renata Hermanny de Almeida. Vitória: SECULT, 2009. p. 411-416.

Igreja de Santo Amaro de Brumado
Igreja de Santo Amaro
Endereço: Distrito de Brumal, s/n. Santa Bárbara/MG.

A Igreja de Santo Amaro começou a ser construída no ano de 1727. Em 1738,
ela já possuía seus atuais retábulos – altar-mor e dois altares do arco cruzeiro –,
além de ornamentos e peças diversas. A partir de 1759, foram realizados alguns
acréscimos à igreja, como a construção de um paredão de pedra.
Sua planta retangular apresenta nave única, capela-mor ladeada por corredores
e duas torres quadradas. A sacristia, aos fundos, é transversal. O frontispício
possui um frontão reto e óculo central, cunhais revestidos em madeira e base
de pedra-sabão. Convém destacar a decoração interna da igreja, cujo conjunto
ornamental, típico da primeira fase do barroco mineiro, constitui um dos melhores exemplos da magnificência artística do período, tanto pela homogeneidade
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estilística quanto pela qualidade da obra.
O monumento foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1941 e inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes.
Foram feitos trabalhos de conservação e restauração no início da década de 1950
e depois em 1972, pois a igreja apresentava avançado estado de deterioração e
uma das torres havia sido atingida por um raio.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Santo Amaro (Santa Bárbara/MG); ACI/RJ.
Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0242-T.

Igreja de Santo Antônio

Igreja e Convento de Santo Antônio
Endereço: Largo da Carioca, s/n. Centro. Rio de Janeiro/RJ.
Os primeiros franciscanos a chegarem ao Brasil instalaram-se no Morro de
Santo Antônio, que antes pertencia aos Carmelitas, e com a autorização da Câmara da Cidade, iniciaram a construção de uma capela. Esta foi construída entre
1608 – data do lançamento de sua pedra fundamental – e 1620, sob o risco do
Frei Francisco dos Santos. Realizada em etapas, uma parte da construção foi parcialmente terminada em 1616. A construção da igreja, em substituição à capela,
iniciou-se em 1653. Devido ao número elevado de frades, entre os anos de 1748
e 1751, decidiu-se pela construção de um novo convento, que só foi concluído
em 1780. Durante o século XVIII, foram realizadas, ainda, outras obras, como a
construção da frente da nave e a inclusão do galilé em seu corpo.
A fachada apresenta portadas de pedra portuguesa de lioz, três portas no
primeiro pavimento, três janelas de peitoril com vidraças no coro, frontão reto
com óculo no tímpano e cunhal encimado por pináculo. A edificação correspondente ao Convento, do lado esquerdo da igreja, constitui-se de três pavimentos,
com pequenas e espaçadas janelas, cerca de cem celas e cinco salões. Entre o
convento e a igreja, encontra-se a torre sineira. O corredor do térreo se abre em
arcadas de cantaria, voltadas para o claustro central, e as celas nos andares superiores apresentam pequenas janelas. Pelo lado direito da nave, em grande arco
gradeado, chega-se à Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência,
com talha também barroca, de fase posterior.
No interior da igreja, as pinturas e as talhas da capela-mor e os outros dois
altares da nave formam um raro conjunto de obras de feição barroca. No altarmor, de mármore português, encontra-se a imagem de Santo Antônio. Em sua
sacristia, destacam-se obras do século XVIII, entre elas, o arcaz confeccionado
em 1749 por Manoel Alves Setúbal, os azulejos e os painéis emoldurados representando cenas da vida de Santo Antônio. Ascapelas domésticas, inclusive a
das Relíquias, localizadas no claustro,apresentam imagens de barro cozido, que
representam o nascimento e a morte de São Francisco. Destaca-se, ainda, na sala
do parlatório, o forro emoldurado e pintado com elementos rococó.
No século XIX, por diminuir o número de frades, o convento foi ocupado inadequada e prejudicialmente, ali funcionando o Arquivo Público de 1854 a 1872,
o Júri e o Sétimo Batalhão de Intendência.
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O conjunto passou por várias reformas, sendo algumas desfiguradoras. A
primeira grande obra de restauração no convento aconteceu entre 1910 e 1913,
período em que se construiu um muro na parte sul e foram realizadas obras nos
telhados do convento e da igreja (1910), nas paredes externas e internas (1912), e
se instalou a luz elétrica. Sofreu novas obras nos anos de 1920, 1923, 1925, 1926,
1927 e 1929, como melhorias na cozinha e no refeitório, reforma das alas da
frente e dos fundos, instalação de enfermaria com capela e banheiros. Em 1952,
teve início uma segunda grande obra de restauração, promovida pelo DPHAN,
sendo seu aspecto original restituído, sob a responsabilidade dos arquitetos Lucio
Costa e Orlando Reis, e, em 1984, deu-se uma terceira obra. Em 2007, teve início
um amplo processo de restauração, ainda não concluído.
O conjunto da Igreja e Convento de Santo Antônio foi tombado pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrito nos Livros do
Tombo Histórico e de Belas Artes em maio de 1938 (Processo nº. 0007-T-38).
Fonte: ACI/ RJ. Série Inventário/ Convento e Igreja de Santo Antônio; ACI/ RJ. Série
Processo de Tombamento/ Processo nº. 0007-T-38; Projeto cultural restauro e revitalização do complexo arquitetônico do Convento de Santo Antônio: 400 anos de história.
Disponível em: <http://www.restaurosantoantonio.com.br>. Acesso em: 2010; RÖWER,
Basílio Frei OFM. O convento Santo Antônio do Rio de Janeiro: sua história, memórias,
tradições. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

Igreja de Santo Antônio e a casa com portal

Engenho Retiro: casa e capela de Santo Antônio
Endereço: Zona rural, aproximadamente 1 km do centro de Laranjeiras/SE.
O conjunto arquitetônico do Engenho Retiro é formado pela Capela de Santo
Antônio e Nossa Senhora das Neves e pela casa, construída em 1701, primeira residência dos jesuítas em Laranjeiras, que ali se estabeleceram no fim do século XVII.
A casa possui dois pavimentos e varanda sobre colunas em madeira. A porta
principal é em verga reta – como todas as demais –, mas possui ombreiras em pedra decorada, encimada por inscrição datada de 1701. A capela de Santo Antônio
apresenta cornijas na fachada, frontão repleto de volutas, um óculo vedado encimado por cruz, e portadas de vergas curvas com ombreiras e folhas almofadadas.
As duas torres possuem janelas sineiras em arco pleno, e são encimadas por cúpulas coroadas por pináculos. No interior, destacam-se as colunas em estilo grecoromano do altar-mor, a decoração em motivos florais e o púlpito em madeira. A
capela passou por reformas durante a primeira metade do século XIX.
A casa e a capela do Engenho Retiro foram tombadas pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1941, e inscritas nos Livros do
Tombo de Belas-Artes e Histórico em janeiro de 1944.
Em 1975, a propriedade foi adquirida pelo Grupo Votorantim para a implantação da fábrica de cimentos CIMESA, estabelecida em 1983.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Engenho Retiro: casa e Capela de Santo Antônio
(Laranjeiras/SE); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0297-T-41.
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Igreja de São Cosme e São Damião

Igreja Matriz de São Cosme e Damião
Endereço: Largo de São Cosme e São Damião, s/n, Cruz de Rebouças. Igarassu/PE.
Construída em meados de 1530, a Igreja de São Cosme e São Damião foi fundada por Afonso Gonçalves, em ação de graças pela vitória dos portugueses em
uma batalha contra os índios Caetés, que ocorreu no dia 27 de setembro de 1535,
dia de São Cosme e São Damião. Encontrando-se em ruínas no final do século
XVI, a igreja foi saqueada e incendiada, em 1632, durante a invasão holandesa,
vindo a ser reconstruída em 1640. No século XVIII, foi ampliada e reparada às
custas da coroa portuguesa.
De traçado maneirista, a igreja foi tombada pela Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) em 1951, sendo inscrita nos Livros do
Tombo Histórico e de Belas Artes. Passou por grandes obras de conservação e
restauração a partir de seu tombamento, destacando-se as dos anos 1952 e 1958.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0359-T-45.

Igreja de São Fr ancisco de Assis

Endereço: Largo do Coimbra, s/n. Centro. Ouro Preto/MG.
A Igreja de São Francisco de Assis, obra-prima da arte colonial brasileira, foi
fundada pela Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis em 1794,
ano em que as obras de construção da igreja foram concluídas. Com projeto de
Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, a planta possui diversas características
singulares e inovadoras, como a supressão dos corredores da nave e a proporção, a
circularidade e a posição das torres, que juntas, projetam o frontispício. Este, de
grande efeito arquitetural, concentra todos os detalhes ornamentais na portada e
no medalhão superior. Outra inovação de Aleijadinho consiste no vedamento do
óculo, puramente decorativo.
O conjunto da capela-mor – tribuna, altar-mor, retábulo, púlpito –, sua decoração e as esculturas externas em pedra-sabão são todas de autoria de Aleijadinho.
O douramento, a pintura do forro da nave e dos painéis a óleo – com episódios
alusivos à vida de Abraão –, encontrados na nave e na capela-mor, foram obras
realizadas pelo mestre Manuel da Costa Ataíde entre 1801 e 1812.
A igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) em 1938 e, no decorrer do século XX, passou por diversas obras de
conservação e restauração, destacando-se as de 1976 e 1985, na qual a pintura de
Ataíde foi totalmente restaurada. Hoje, a Igreja de São Francisco de Assis possui
excepcional relevância em relação ao conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro,
tanto pela sua magnificência quanto pela demonstração de toda genialidade de
Aleijadinho.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto/MG);
ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0111-T-38.
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Igreja de São Sebastião

Capela de São Sebastião
Endereço: Praça São Sebastião. Igarassú/PE.
Edificada a pedido dos Oficiais da Câmara, a Capela de São Sebastião teve sua
construção concluída em 1735. Em estilo barroco com características maneiristas, sua fachada foi inspirada na Igreja de São Cosme e São Damião original,
também em Igarassú. Seu interior é simples, com altares de pedra. Durante o
século XIX, a capela sofreu algumas modificações, entre elas no frontão, que, no
entanto, não alteraram a estrutura e as proporções de sua cons-trução. Em 1837,
por se encontrar a capela em ruínas, o Presidente da Província Vicente Thomaz
Pires Figueiredo Camargo determinou a retirada das imagens de seu interior.
Em meados da década de 1970, técnicos da Fundação do Patrimônio Histórico
e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) realizaram serviços de restauração na
capela. No século XXI, após a queda do teto da capela, a igreja, junto com a
prefeitura e a comunidade, reformaram o telhado.
A Capela foi tombada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e foi inscrita nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes
em 1951 (Processo no. 0359-T-45).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Capela de São Sebastião (Igarassu/ PE); ACI/RJ. Série
Processo de Tombamento/ Processo nº. 0359-T-45.

Igreja do Carmo [Ouro Preto]

Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo
Endereço: Rua Brigadeiro Musqueira, s/n. Ouro Preto/MG.
A Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi idealizada por um grupo de irmãos da
Venerável Ordem Terceira do Carmo do Rio de Janeiro, fixados em Ouro Preto,
que se reuniam na capela dedicada a Santa Quitéria. Após se constituírem como
irmandade autônoma, começaram a construir seu próprio templo em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, em 1756, cujo risco ficou a cargo de Manuel
Francisco Lisboa, irmão da Ordem e pai de Aleijadinho. Essa planta foi um dos
últimos trabalhos realizados por ele.
Em 1780, com a parte arquitetônica concluída, a decoração interna foi iniciada.
Todos os retábulos foram pintados e dourados por Manuel da Costa Ataíde, em
1813, assim como o risco do altar-mor. A pintura dos forros da nave e da capela-mor
é obra do pintor italiano Ângelo Clerici. O sobrado anexo, conhecido como Casa
do Noviciado, foi construído em 1753 e o cemitério de catacumbas, em 1868.
Toda em alvenaria de pedra, a igreja apresenta duas torres com seis sineiras e um
amplo frontispício, constituído de uma portada decorada, óculo e portas-sacadas.
As fachadas laterais possuem uma sucessão de janelas de vergas encimadas por
óculos. Internamente, a sacristia apresenta lavabo, oratório e altares. A capelamor tem como peculiaridade o friso bombeado entre a arquitrave e a cornija, que
suporta o arco e se apoia na pilastra compósita.
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Em 1938, a igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN) e foi incrita no Livro do Tombo de Belas Artes. No decorrer do século XX, ela passou por diversas obras de conservação e restauração,
destacando-se as de 1981 e 1986. No ano de 1986, o Museu de Arte Sacra do
Carmo, pertencente à Paróquia do Pilar, foi inaugurado e, até hoje, funciona
na Casa do Noviciado. A entidade conta com quatro mil objetos de arte sacra e
profana catalogados em seu inventário, além de diversos documentos do Arquivo
Histórico Eclesiástico e partituras dos séculos XVIII e XIX de música sacra colonial mineira.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Ouro Preto/MG);
ACI/RJ. Processo de Tombamento nº. 0110-T-38.

Igreja do Carmo [Rio de Janeiro]

Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo
Endereço: Rua Primeiro de Março, s/n. Centro. Rio de Janeiro/RJ.
A Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo pertence à Venerável
Ordem do Monte do Carmo, criada no Rio de Janeiro, em 1648, por iniciativa de
irmãos dessa Ordem, vindos de Portugal. Localiza-se na Rua Primeiro de Março,
antiga Rua Direita, e começou a ser construída em 1755, sendo inaugurada em
11 de julho de 1770. Abrigou o Bispo e o Cabido, em 1889, durante as obras de
reparo da Catedral de Nossa Senhora do Carmo.
Edificada por Mestre Manuel Alves Setúbal, a planta da igreja constitui-se por
nave única, capela-mor profunda, com corredores laterais. O corredor da direita
leva à sacristia e se abre em arcada para um beco de passagem, e o da esquerda
termina na Capela do Noviciado. Seu interior apresenta obras de talha, em estilo rococó, executadas pelo entalhador português Luís da Fonseca Rosa e seu
discípulo Mestre Valentim, que foram concluídas em meados do século XIX por
Antonio de Pádua e Castro, em gosto neoclássico.
A fachada em cantaria apresenta portada de lioz, vinda de Lisboa, com medalhão da imagem da Virgem, frontão barroco ondulado e torres, cujos campanários, com arremates revestidos de azulejos, foram concluídos somente em 1850,
segundo risco do professor da Academia de Belas Artes, Manoel Joaquim de
Melo Côrte Real.
Tema recorrente nas Ordens Terceiras Carmelitas, a série dos Sete Passos da
Paixão de Cristo encontra-se representada nos retábulos dos seis altares laterais,
ao longo da nave, e no da capela-mor. Os seis primeiros Passos foram executados
pelo escultor Pedro da Cunha, originário de Braga. A série começa com o Cristo
do Horto, ocupando o primeiro retábulo à direita do arco-cruzeiro. No mesmo
lado da nave, encontram-se as imagens da Prisão e da Flagelação, e do outro, as
da Coroação de Espinhos, do Ecce Homo e da Cruz às Costas. Concluindo a
série dos passos, encontra-se a imagem do Cristo Crucificado, executada em 1765
pelo escultor bracarense Simão da Cunha, e integrada ao altar-mor em 1780.
Destacam-se, ainda, no altar-mor, as imagens de Nossa Senhora do Carmo, de
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Santa Teresa D’Ávila e de Santa Emerenciana com Sant’Ana e Maria.
No primeiro andar da construção, foi instalado o Museu da Ordem Terceira
do Carmo, que possui em seu acervo valiosas esculturas, pinturas, alfaias e um
andor de Nossa Senhora do Carmo.
Foram realizadas duas amplas reformas no século XIX: a primeira, entre 1850 e
1855, sob responsabilidade de Antônio de Pádua e Castro, e a segunda, na década
de 1880, quando foi refeita a decoração da abóbada. Ao longo das décadas de
1940 até 1970, a igreja passou por diversas restaurações, reparos e obras de conservação, visando sanar problemas como infiltração e equívocos de obras anteriores.
Após uma restauração significativa, com duração de dois anos, a Igreja do Carmo
foi reinaugurada em outubro de 1988. Foi tombada pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em abril de 1938, com inscrição nos
Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes (Processo nº. 0024-T-38).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo (Rio
de Janeiro/ RJ); OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de, JUSTINIANO, Fátima. Barrocó
e Rococó nas igrejas do Rio de Janeiro. Brasília: IPHAN/ Programa Monumenta, 2008.

Igreja do Colégio e casa em frente

Casa de Tejupeba e Capela do Colégio / Fazenda Iolanda: casa e capela
Endereço: Itaporanga d’Ajuda/SE.
A residência de Tejupeba, datada de princípios do século XVII, foi a primeira construção jesuítica do estado de Sergipe e era dirigida pelo padre José Teixeira. Chamava-se Tejupeba por causa de um riacho de mesmo nome que passa na região.
A casa e a igreja foram construídas uma de frente para a outra. A fachada da
igreja, enquadrada por cunhais, possui porta de verga curva, ombreiras, cimalhas
e sobrecimalhas onduladas e folhas almofadadas. O frontão possui volutas e é
encimado por cruz e óculo no tímpano. A igreja foi bastante alterada, mas a casa
ainda preserva sua forma primitiva, destacando-se no conjunto. Construída em
taipa, apresenta em toda sua frente um alpendre apoiado sobre consolos de madeira, com peitoril fechado e de taipa, assim como um corpo lateral com varanda
de maiores proporções.
O conjunto, tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 21 de maio de 1943 e inscrito no Livro do Tombo Histórico,
sofreu restaurações em 1973, em 1990 e em 2004.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário.

Igreja Matriz de Santo Amaro

Endereço: Praça Coronel João Jacintho. Centro. Santo Amaro das Brotas/SE.
A Igreja Matriz de Santo Amaro, construída na primeira metade do século
XVIII, apresenta planta em nave única e capela-mor. Observa-se a ausência de
forro na nave, deixando a estrutura do telhado em madeira aparente e dois púlpitos suportados por figuras de pedra uma masculina, apoiada sob três peixes, e

186

uma feminina, de caráter excepcional. O altar-mor foi retirado e reaproveitado
em outras partes da igreja. Destaca-se, na fachada principal, o seu revestimento
em pedra calcária, assim como a torre sineira, mesmo não concluída.
Tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
a igreja foi inscrita nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes em 20 de
março de 1943 (Processo nº. 0295-T-41). Sofreu reparos gerais internos, como
consertos no forro, nas esquadrias da capela-mor, nas paredes, e limpeza das duas
figuras de pedra, promovidos pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (DPHAN) entre 1953 e 1955.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0295-T-41; ACI/RJ. Série
Inventário/Igreja Matriz de Santo Amaro; ACI/RJ. Série Obras.

Igreja Matriz e residência dos Jesuítas com ruínas

Igreja e Residência de Santo Inácio dos Reis Magos dos Tupiniquins/ Museu de
Arte Sacra
Endereço: Praça dos Reis Magos, s/n. Nova Almeida. Serra /ES.
A localidade de Nova Almeida, onde a Igreja dos Reis Magos foi construída,
provavelmente entre o período de 1580 a 1615, era um antigo aldeamento jesuítico do final do século XVI, que preservou o traçado original de seu conjunto arquitetônico. A má conservação da igreja era evidente antes das primeiras reformas
empreendidas, em 1944 e 1945, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), de forma que parte dela desabou antes mesmo da efetivação
do seu tombamento. Apesar da realização de pequenas obras de manutenção do
imóvel durante as décadas posteriores, somente no final da década de 1980 foram
realizadas obras expressivas de restauração.
O tombamento da Igreja Matriz e de sua residência anexa ocorreu em 21 de setembro de 1943, com a inscrição nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico
(Processo nº. 0230-T-40). Foram considerados, para efeito de tombamento, além
dos elementos históricos da antiga aldeia jesuítica, diversos elementos arquitetônicos e artísticos, como as pedras de lioz trazidas de Portugal e aplicadas aos
pórticos; molduras das janelas e pias; o altar-mor, datado do início do século
XVIII; além de uma pintura a óleo sobre madeira, também do início do século
XVIII, retratando os Reis Magos. A retirada desse quadro do altar-mor pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para realização da
restauração foi motivo de polêmica e denúncia política na Assembleia Legislativa
do Espírito Santo. A tela foi devolvida, restaurada, em janeiro de 1980.
No Ofício nº. 3722/76, expedido pelo IPHAN, em 1976, Renato Soeiro, então
diretor da Instituição, fazia referência ao fato: “... a tela a óleo está aguardando
oportunidade de ser devolvida em segurança” [...] “...com referência às outras
‘relíquias’ que teriam sido retiradas e continuam desaparecidas, informamos que,
em 04 de março de 1960, ocorreu um roubo de cinco imagens sacras de madeira,
além de dois castiçais e uma banqueta”.
O Museu de Arte Sacra, situado na Igreja dos Reis Magos, constava da Portaria
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nº. 230, de 26 de março de 1976, que modificou o regimento interno do IPHAN,
como fazendo parte da IV Unidade Museológica; porém, até 1984, o espaço não
havia sido efetivado.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0230-T-40; ACI/RJ. Série
Inventário/ Igreja e Residência anexa dos Reis Magos, Nova Almeida, Serra; Sistema
Brasileiro de Museus. Disponível em: <www.museus.gov.br>. Acesso em: 25 set. 2009.

Igreja Nosso Senhor do Bonfim

Igreja do Senhor do Bonfim/Basílica de Nosso Senhor do Bonfim/Igreja do Bonfim
Endereço: Ladeira do Bonfim, s/n. Salvador/BA.
A Igreja Nosso Senhor do Bonfim foi erguida num pequeno monte da península de Itapagipe por Teodózio Rodrigues de Faria, capitão da Marinha Portuguesa
e devoto de Nosso Senhor do Bonfim.
Iniciada em 1745, sua construção encontrava-se praticamente concluída em
1754, com exceção das torres de bulbo, que ficaram prontas somente em 1772.
Com suas torres voltadas para o mar, a igreja apresenta exterior singelo, com revestimento em cantaria e em azulejos brancos portugueses, aplicados em 1873.
Sua planta consta de nave única, ladeada por corredores e tribunas superpostas, coro, capela-mor flanqueada pela sacristia e sala de ex-votos. Seu interior
apresenta decoração neoclássica, com destaque às obras de talha dourada, que se
encontram nos altares laterais e no altar da capela-mor, esculpidas em 1752 por
Antonio Manuel da Silva. Destacam-se, ainda, no altar-mor, a imagem de Nosso
Senhor do Bonfim, em cruz de ébano, com raios de prata e resplendor de ouro, e
as pinturas nos tetos e nos altares laterais, de autoria de Francisco Velasco (século
XIX), e as na sacristia, de Teófilo de Jesus.
Tradicional local de culto ao Senhor do Bonfim, atraindo um significativo
número de visitantes e peregrinos, a igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 17 de junho de 1938 e inscrita no
Livro do Tombo de Belas Artes (Processo nº. 0122-T-38). Foram realizadas obras
de conservação e restauração em 1942, em 1953 e em 1956.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº. 0122-T-38. ACI/RJ. Série
Inventário/ Igreja de Nosso Senhor do Bonfim; ACI/RJ. Série Obras/ Igreja de Nosso
Senhor do Bonfim

Imagem de Santa Teresa (ver Igreja do Carmo
[Rio de Janeiro])
Jacintho

Edgard Jacintho da Silva
(Sapucaí-Mirim/MG, 1914 – ?)
Edgard Jacintho graduou-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas-Artes
da Universidade do Brasil em 1941.
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Iniciou sua atuação no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
em 1944. Nesse órgão, executou vários levantamentos sobre a arquitetura no
Estado de Minas Gerais. Nas cidades de Tiradentes e de São João Del Rei, além
do trabalho rotineiro de fiscalização dos bens tombados, inventariou diversas
edificações religiosas e civis, dedicando atenção aos bens móveis que compunham as edificações.
Ocupou o cargo de chefe da Seção de Arte da Divisão de Estudos e Tombamento,
entre os anos de 1950 e 1957, quando passou a chefiar a Seção de Obras da Divisão
de Conservação e Restauração, cargo em que permaneceu até 1978. Foi o primeiro
titular da 5ª Diretoria Regional (DR) da Instituição, criada em 1976, que cobria os
estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. À frente da DR/RJ, implantou sua
estrutura administrativa. Mais tarde, na década de 1980, solicitou afastamento do
cargo, permanecendo como consultor técnico dessa Diretoria Regional.
Jacintho desenvolveu diversos trabalhos no período em que esteve na Instituição, dirigindo também o 4º Distrito em São Paulo, quando seu titular, Luís Saia,
esteve impedido de desempenhar a função. Realizou levantamentos sobre a Igreja
Matriz de Pirenópolis que serviram de subsídio para seu tombamento e foi um
dos responsáveis pela restauração de diversos outros bens culturais do Estado do
Rio de Janeiro e do Forte Príncipe da Beira, na região Centro Oeste.
Em dezembro de 1987, Jacintho se aposentou após quarenta e três anos de trabalho na Instituição.
Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista concedida por Edgard Jacintho ao projeto Memória Oral/SPHAN-Pró-Memória em 29 de março e 03 de maio de 1983; ACI/RJ.
Série Personalidades/ Edgard Jacintho; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/
Subsérie Representantes/ Edgard Jacintho.

Joaquim Cardozo

Joaquim Maria Moreira Cardozo
(Recife/ PE, 1897 – Olinda/PE, 1978)
Escritor, poeta, e engenheiro. Iniciou seus estudos na Escola de Engenharia de
Pernambuco em 1915. Após interrupção para servir ao exército, retomou-os em
1927, e os concluiu em 1930.
Foi professor das escolas de Belas Artes e de Engenharia, e é considerado um
dos pioneiros do movimento modernista, fazendo parte da equipe da Diretoria de
Arquitetura e Urbanismo (1934-1937), cujo chefe era Luiz Nunes.
Em 1940, juntou-se ao quadro dos funcionários do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), onde conheceu Lucio Costa e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Após ter contato com Oscar Niemeyer começou
a fazer cálculos de projetos do arquiteto, incluindo as obras para a construção
do Conjunto da Pampulha e de Brasília. Foi calculista, também, do edifício do
Ministério da Educação, do Ginásio Gilberto Cardoso (conhecido como Maracanãzinho), do Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial, no Aterro do
Flamengo, e do Pavilhão de Exposições da Gameleira (Belo Horizonte). Em
1971, seus cálculos foram apontados como causa do desabamento do pavilhão do
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Parque de Exposições da Gameleira, que provocou a morte de cerca de 64 pessoas, tendo sido acusado e recluso por dois anos e dez meses até ser absolvido, em
segunda instância, por unanimidade.
Participou do “Grupo de Pernambuco”, junto a intelectuais como Afonso Arinos, Gilberto Freyre e Manuel Bandeira. Atuou como crítico de artes plásticas na
revista Para Todos, dirigida por Jorge Amado. Publicou os artigos “As casas sobre
palafitas do Amazonas” e “Forma estática – forma estética” na revista Módulo,
“Observações em torno da História da Cidade do Recife no período holandês” e
“Notas sobre a antiga pintura religiosa em Pernambuco” na Revista do SPHAN.
Entre seus livros, encontram-se: seu primeiro livro, Poemas (1947), editado a
partir da iniciativa de amigos e com prefácio de Carlos Drummond de Andrade;
Prelúdio e elegia de uma despedida (1952); Signo estrelado (1960); O coronel de
Macambira (1963); De uma noite de festa (1971); Os anjos e os demônios de Deus
(1973); Antônio Conselheiro (1975).
Foi eleito a personalidade do ano pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil em 1969.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/ CARDOZO, Joaquim Maria Moreira; SANTANA, Geraldo. O engenheiro da poesia: documento Joaquim Cardozo. AU – Arquitetura e
Urbanismo, ed. 79. Disponível em: <www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/79/oengenheiro-da-poesia-23950-1.asp>. Acesso em: 2010.

José Maria

José Maria Carneiro de Albuquerque e Mello
(Recife/ PE, 1902 – PE, 1974)
José Maria Carneiro de Albuquerque e Mello foi um dos fundadores da Escola
de Belas Artes, em 1932, e da Faculdade de Arquitetura, em 1958, da Universidade Federal de Pernambuco. Chefiou a equipe técnica da Rádio Jornal do
Commercio (RJC), que, idealizada em 1942, só foi ao ar em 1948. Foi diretor
do Museu do Estado de Pernambuco. Publicou o Livro do Nordeste (1925), em
comemoração ao centenário do Diário de Pernambuco, e o Guia prático, histórico
e sentimental da cidade do Recife (1934). Foi ainda editor da Revista do Norte –
influenciada por ideais regionalistas e modernistas –, diretor da Biblioteca do
Estado de Pernambuco e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de
Pernambuco em 1971.
Fonte: ALENCASTRO, Yvana Oliveira. O poeta visual: José Maria Carneiro de Albuquerque e Mello e a trajetória da Revista do Norte. Disponível em: <http://www.pernambuco.
com/diario/2002/07/11/viver5_0.html>. Acesso em: 2010.

Judith

Judith Schmitz Martins
(Juiz de Fora, 1903 – Rio de Janeiro/RJ, 2000)
Judith Martins se formou em 1919 no Curso Técnico em Contabilidade do
Instituto Comercial Mineiro de Juiz de Fora/MG. No Rio de Janeiro, cursou
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história da arte na antiga Universidade do Distrito Federal, história da arte geral
e história do desenvolvimento material no Brasil, ministradas na Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).
Começou a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
em abril de 1936, tornando-se uma das secretárias de Rodrigo Melo Franco de
Andrade, o primeiro dirigente da Instituição. Além de secretária e pesquisadora,
Judith assumiu, em 1962, a chefia da Seção de História e do Arquivo, substituindo Carlos Drummond de Andrade, que havia se aposentado. Permaneceu no
cargo até 1973, quando foi obrigada a aposentar-se compulsoriamente. Contudo,
continuou frequentando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) até 1984, pesquisando, no Arquivo Central do IPHAN, material
para desenvolvimento de seus estudos sobre artistas brasileiros.
Como resultado da pesquisa bibliográfica sobre Aleijadinho, Judith escreveu o
artigo “Apontamentos para a bibliografia referente a Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho”, publicado no número 3 da Revista do Serviço do Patrimônio, em
1939, e republicado, em 1950, no número 6 da Revista do Centro de Estudos Folclóricos da Faculdade de Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Entre os anos de 1940 e 1960, Judith desenvolveu pesquisa sobre os artistas mineiros, que, em 1974, foi divulgada no número 27 das Publicações do IPHAN,
o Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. São
dois volumes, que apresentam, em ordem alfabética, verbetes sobre esses artistas. Além desse livro, escreveu: em 1951, “Notas”, com Rodrigo Melo Franco de
Andrade e Lucio Costa, para as Publicações nº. 15, da DPHAN; a obra Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho; e “Subsídios acerca de Manuel Francisco Lisboa”,
comunicação apresentada em 1959 no Colóquio Internacional de Estudos LusoBrasileiros, sobre o pai do Aleijadinho.
Recebeu, em maio de 1972, em Brasília, das mãos do presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, a condecoração da Ordem do Mérito Educativo.
Fonte: THOMPSON, Analucia (Org.). Entrevista Judith Martins. ���������������������
Rio de Janeiro: Copedoc/ DAF/ IPHAN, 2010. (Série Memórias do Patrimônio, 1)

Keffel

Ed Keffel
(?, Alemanha, ? – ?, ?)
O jornalista e fotógrafo profissional Ed Keffel saiu da Alemanha em 1936, por
causa da ascensão do nazismo. Apesar de não ser judeu, em seus documentos
constava a inscrição “pai desconhecido”, o que atraiu a suspeita dos nazistas.
Chegando ao Brasil, Keffel fixou-se em Porto Alegre, e montou, em parceria
com o fotógrafo alemão Wolfdietrich Wickert, o Estúdio Os2. O estúdio se tornou conhecido na cidade pela excelência técnica e pela inovação no tocante a
produção de retratos.
Keffel colaborou como fotógrafo na Revista do Globo, editada pela Livraria do
Globo, em Porto Alegre; na sucursal porto-alegrense da revista O Cruzeiro; e
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depois em sua sede no Rio de Janeiro. Em O Cruzeiro, Keffel estreou em 1948,
com a cobertura do V Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu em Porto
Alegre. Entre outros ensaios realizados para essa revista, destacam-se as fotos de
obras de Aleijadinho para uma matéria especial sobre o escultor, com texto principal de Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 1963.
Especialista em reproduções de obras de arte, Keffel realizou diversas edições
especiais para O Cruzeiro sobre mestres da pintura, entre eles, Tintoretto, cujos
quadros fotografou em 1957, na Escola de São Roque, em Veneza. Fez uma viagem à Rússia, em 1965, com Dom Clemente Maria da Silva-Nigra, para quem
fotografou vários documentos do Arquivo da Academia de Ciências de Leningrado, produzindo um total de cerca de 3000 fotografias. Parte do material foi
divulgada no artigo “A história dos nobres Langsdorff no Brasil”, na revista O
Cruzeiro, de junho de 1966.
Considerado um gênio da técnica fotográfica em laboratório, Keffel assinou
muitas das capas da revista O Cruzeiro, com fotografias feitas em estúdio, assim
como matérias que utilizavam fotos em cor. Foi autor, junto com João Martins, da
polêmica e controversa matéria do disco voador na Barra da Tijuca, publicada em
1952, em O Cruzeiro. Segundo Erich Hess, Keffel fotografou, ainda para a revista
O Cruzeiro, o palco-altar projetado por Lucio Costa para o XXXVI Congresso
Eucarístico Internacional, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 1955.
Foi premiado na I Exposição de Arte Fotográfica, que aconteceu em janeiro de
1948, em Porto Alegre.
Após morar por muitos anos no Rio de Janeiro, acabou retornando ao Rio
Grande do Sul.
Fonte: CARVALHO, Luiz Maklouf. Cobras criadas: David Nasser e O Cruzeiro. São
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2001; STUMVOLL, Denise Bujes; RODEGHIERO,
Luzia Costa. Memórias do tempo em fotógrafos alemães no Rio Grande do Sul. Anais do
V Seminário Internacional em Memória e Patrimônio: Memória e esquecimento [recurso
eletrônico], 05 a 07 de outubro 2011. Pelotas: Ed. da UFPel, 2011.

Lucio Costa

Lucio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa
(Toulon/França, 1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1998)
Em razão das muitas viagens que seu pai, o almirante Joaquim Ribeiro da Costa, fazia em cumprimento de suas funções, Lucio Costa conheceu vários países
europeus durante sua juventude. Estudou na Royal Grammar School de Newcastle, Reino Unido, e no Collège National, em Montreux, na Suíça. Retornou
ao Brasil em 1917, quando iniciou os estudos de pintura e arquitetura na Escola
Nacional de Belas Artes (Enba), onde se diplomou em 1923. A viagem a Diamantina, comissionada pela Sociedade Brasileira de Belas Artes, no ano anterior,
teria um impacto na sua concepção de arquitetura e o consequente abandono do
neocolonial. Em 1930 o arquiteto foi nomeado diretor da Enba, cargo no qual
buscou reestruturar o sistema de ensino aplicado na Escola. No ano seguinte,
reformulou o 38º Salão Nacional de Belas Artes, nomeando, para o júri, Manuel
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Bandeira e Anita Malfatti, entre outros. Foi professor da Universidade do Distrito Federal em 1936.
O arquiteto foi um dos responsáveis pela vinda de Le Corbusier ao Brasil para
avaliar o projeto de construção do edifício modernista que abrigaria o Ministério
de Educação e Saúde, o atual Palácio Capanema, no centro do Rio de Janeiro.
O início do trabalho de Lucio Costa junto ao Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN) ocorreu em 1937, quando foi convidado por Rodrigo M. F. Andrade a viajar para o Rio Grande do Sul para conhecer as missões
jesuíticas. O relatório de viagem escrito pelo arquiteto acabou sendo o documento responsável pelo tombamento das ruínas de São Miguel e do projeto do
Museu das Missões. Após essa viagem, passou a ser contratado, com renovação
anual, como consultor. Em 1946, com a estruturação da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), tornou-se diretor da Divisão de Estudos e Tombamento, até sua aposentadoria em 1972.
Dentre diversos trabalhos, projetou, em 1938, ao lado de Oscar Niemeyer, o pavilhão brasileiro da Feira Universal de Nova Iorque. Porém, a obra que o tornou
conhecido no mundo inteiro data de 1957, quando venceu o concurso nacional
que selecionou o projeto do Plano-piloto da nova capital da República. Três anos
depois recebeu o título de professor honoris causa da Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos. Em 1964 foi convidado a integrar a equipe de reconstrução
de Florença, após a cidade ter sido atingida por uma inundação. Também elaborou o Plano Diretor da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e participou da
concorrência para a construção da nova capital nigeriana na década de 1970.
Lucio Costa escreveu os livros: Razões da nova arquitetura (1939); Considerações sobre o ensino da arquitetura (1945); O arquiteto e a sociedade contemporânea
(1952); Lucio Costa: sobre arquitetura (1962); e Registro de uma vivência (1995).
Escreveu, na Revista do Patrimônio, os artigos: “Documentação necessária” em
1937 (nº. 1); “Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro” em 1939; “A
arquitetura jesuítica no Brasil” em 1941; “Risco original de Antônio Francisco
Lisboa” em 1969; “Antônio Francisco de Lisboa – o ‘Aleijadinho’” em 1978; e
“Leis das resultantes convergentes” em 1994.
Foi premiado com diversas honrarias, entre as quais, na França, com a Legião
de Honra e, em Portugal, com o Prêmio Calouste Gulbenkian.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Lucio Costa; PESSÔA, José (Coord.). Lucio Costa:
documentos de trabalho. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.

Luzardo

João Batista Luzardo
(Salto, distrito de Uruguaiana/RS, 1892 – Porto Alegre/RS, 1982).
Médico e advogado, diplomou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1916, e pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, em 1918.
Após concluir seus estudos, clinicou em Uruguaiana e começou a participar na
política, na oposição ao então prefeito da cidade, José Antônio Flores da Cunha,
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líder do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) na região. Participou, na década de 1920, da fundação da Aliança Libertadora – o futuro Partido Libertador
(PL), que unificaria os diversos setores da oposição gaúcha –; em 1927, do Partido
Democrático Nacional (PDN) – que reunia o PL gaúcho, o Partido Democrático
(PD) de São Paulo e elementos dissidentes do Distrito Federal –, e, na década de
1940, do Partido Social Democrático (PSD).
Elegeu-se deputado federal em 1924, com mandato renovado em 1927, e novamente em 1934. Ao longo de sua carreira política, participou ativamente tanto
da mal sucedida campanha eleitoral de Getúlio Vargas à sucessão de Washington Luís, quanto da deposição do governo pelas armas. Na década de 1930, foi
nomeado por Vargas para chefiar a polícia no Distrito Federal, sendo exonerado
pouco tempo depois. Em 1932, defendeu o movimento de reconstitucionalização
do país, que objetivava derrubar Vargas, liderando cerca de 200 combatentes no
interior gaúcho. Derrotado, exilou-se no Uruguai. Foi anistiado em 1934 e voltou
ao Brasil. No ano seguinte, moveu acirrada oposição a Vargas, reconciliandose em 1937 e apoiando o golpe do Estado Novo. Foi embaixador no Uruguai
de 1938 até 1945 e em Buenos Aires, exonerando-se do cargo com a queda de
Vargas. Em 1953, no segundo governo Vargas, foi nomeado presidente da Caixa
Econômica Federal, sendo exonerado do cargo após o suicídio do presidente, em
agosto de 1954. Nos anos seguintes, participou discretamente da vida política.
Fonte: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Lygia

Lygia Martins Costa
(Pinheiral/RJ, 1914)
Formou-se em Museologia, em 1939, pelo Curso de Conservador de Museus,
oferecido pelo Museu Histórico Nacional. Na década de 1940, atuou como conservadora do Museu Nacional de Belas Artes e recebeu uma bolsa de estudos para
o Curso de Estudo Superior de História da Arte e Crítica, no Institute of Fine
Arts da Universidade de Nova York. Posteriormente, aperfeiçoou seus conhecimentos em História da Arte, na Europa. Ministrou cursos de pós-graduação,
no Curso de Formação de Arquitetos Restauradores, em universidades de Minas
Gerais e Pernambuco. Atuou, também, na Escola de Belas Artes da Universidade
de Brasília, onde executou o plano de estruturação dos cursos da Escola Superior
de Museologia.
Em 1956, foi convidada a preencher o cargo de delegada do Brasil e vice-presidente da Conferência Internacional de Museus, organizada pelo Internacional
Council of Museums (ICOM). Participou de eventos promovidos pela entidade
na Suíça, Estados Unidos, Alemanha e Noruega.
Sua trajetória na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN) começou, em 1952, como secretária do Conselho Nacional de Belas
Artes, função que exerceu até 1955. Passou, também, a atuar como conservadora
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de Museus, colaborando na organização dos museus da DPHAN, como o de São
João Del Rei, das Bandeiras e Vitor Meireles. Em 1966, passou a chefe da Secão
de Arte da Divisão de Estudos e Tombamento (DET). Em 1972, foi nomeada
diretora da DET, em substituição a Lucio Costa, cargo em que permaneceu até
1980. Mesmo após sua aposentadoria, em 1991, continuou participando da Instituição como consultora-técnica, destacando-se sua contribuição na proposta da
criação de uma nova classificação para os bens patrimoniais, cujo perfil escapava
à análise funcional de bens móveis ou imóveis, ou seja, para aqueles bens que
integravam a construção, mas que podiam ser removidos, denominados, a partir
de então, de Bens Móveis Integrados.
Como representante da DPHAN, participou do grupo de trabalho junto à
EMBRATUR, que resultou no Encontro Circuito das Cidades Históricas de
1968. Foi responsável pela organização do Museu da Abolição, em Recife, e do
Museu Anita Garibaldi, em Laguna/SC. Idealizou o projeto de reorganização da
Exposição Antônio Francisco Lisboa – O Aleijadinho da Arte Colonial das Minas
e organizou exposições importantes, como: Dürer e a Gravura Alemã, de 1943;
Retrospectiva de Visconti, no Museu Nacional de Belas Artes, em 1950; Um século
de Pintura Brasileira, de 1952; e Memória da Independência do Brasil, de 1972. A
12ª edição da Ordem do Mérito Cultural, ocorrida em 2006, homenageou Lygia
Martins Costa com o grau de Comendadora.
Fonte: BARROS, Clara Emilia Monteiro de. Lygia Martins Costa: de museologia, arte e
política de patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, 2002; IPHAN. Cadernos de Estudos do
PEP. Contribuição dos palestrantes da 1ª oficina PEP 2005. 3. ed. Rio de Janeiro: Copedoc/IPHAN, 2007.

Manuel Bandeir a

Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho
(Recife/PE, 1886 – Rio de Janeiro/RJ, 1968)
A trajetória escolar de Manuel Bandeira, iniciada em Recife, em 1892, foi interrompida pela mudança de sua família para o Sudeste. Em 1896, iniciou seus
primeiros escritos e ingressou no Externato Dom Pedro II, atual Colégio Pedro
II, formando-se bacharel em Ciências e Letras. Em 1903, entrou no curso de
Engenharia-Arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, iniciou o estudo sobre desenho e pintura no Liceu de Artes e Ofícios e trabalhou no escritório da
empresa Estrada de Ferro Sorocabana, onde seu pai também trabalhava. No final
de 1904, adoeceu de tuberculose, sendo obrigado a abandonar suas atividades
e voltar para o Rio de Janeiro para cuidar da saúde. Por esse motivo, em 1913,
internou-se na Suíça, por um ano.
De volta ao Brasil, Manuel Bandeira começou a escrever em periódicos do Rio de
Janeiro e de Recife. Em 1917, publicou A cinza das horas, reunião de poemas escritos durante a doença. Em 1919, publicou o segundo livro de poemas, Carnaval.
Escrevendo como crítico de arte, Bandeira voltou-se para o estudo da arquitetura colonial brasileira, cujo resultado publicou, em 1958, no livro Crítica de
artes e epistolário.
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Colaborou, durante os anos de 1920, em revistas modernistas, como a Klaxon,
Antropofagia, Lanterna Verde, Terra Roxa e A Revista, apesar de não ter participado diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi, também, nessa
década que iniciou sua correspondência com Mário de Andrade.
Em 1927, viajou pelo Nordeste e Norte do Brasil. Em 1935, foi nomeado inspetor de ensino secundário; em 1938, professor de Literatura Universal no Externato do Colégio Pedro II; em 1942, professor de Literatura Hispano-Americana
na Faculdade Nacional de Filosofia, sendo aposentado por lei especial do Congresso, em 1956.
Concomitante à produção literária, integrou o grupo de intelectuais que iniciaram as ações referentes à preservação do patrimônio cultural no país. Em
1938, foi nomeado membro do Conselho Consultivo do recém-criado Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Nesse mesmo ano, escreveu o Guia de Ouro Preto publicado pelo Ministério de Educação e Saúde
sobre arquitetura e conservação da cidade de Ouro Preto.
Apesar de atuar no Conselho Consultivo da Instituição desde sua criação até
1966, foi relator somente em dois processos de tombamento. Na primeira reunião, em maio de 1938, relatou o processo nº. 0023-T sobre o monumento
Igreja da Lapa do Desterro da cidade do Rio de Janeiro, após a impugnação do
tombamento do bem pela proprietária. O Conselho julgou o fato improcedente
e manteve o tombamento definitivo. Seu segundo parecer foi para o processo
nº. 0713-T-63, referente ao monumento Casa de Graciliano Ramos, na cidade
de Palmeiras dos Índios/AL, sendo favorável ao pedido de tombamento do bem
apresentado pelo presidente da Câmara de Vereadores daquela cidade.
Em 1940, foi eleito para Academia Brasileira de Letras, sendo o terceiro ocupante da Cadeira nº. 24, em sucessão a Luís Guimarães. Foi premiado, em 1937,
pela Sociedade Felippe D’Oliveira pelo conjunto de sua obra, e agraciado, em
1966, com a Ordem do Mérito Nacional, ao completar 80 anos.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Manuel Bandeira; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico
Administrativo/Subsérie Conselho Consultivo; Livro de Atas do Conselho Consultivo –
1938-1991.

Manuel de Paiva

Manuel José de Paiva Júnior
(Ouro Preto/MG, ? – Minas Gerais/MG, 1976)
Foi servente da Escola de Farmácia de Ouro Preto, da qual se afastou para
ficar à disposição da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN). Aposentou-se no cargo de servente em 1959. Em 1946, foi nomeado
secretário da Sociedade do Liceu de Artes e Ofícios de Ouro Preto. Foi também
revisor do Jornal do Brasil durante um ano, tempo em que morou no Rio de
Janeiro, ainda muito novo.
Zelador responsável pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis e pela Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Perdões de Ouro Preto e por suas res-
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pectivas igrejas, durante mais de 50 anos realizou pesquisas históricas nos arquivos eclesiásticos de Ouro Preto, colaborando, por exemplo, na conservação de
manuscritos antigos existentes no arquivo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do
Pilar. Em suas pesquisas para a DPHAN, orientadas por Rodrigo Melo Franco
de Andrade, auxiliou a coligir dados históricos sobre artistas coloniais e seus
trabalhos, sendo responsável por identificar algumas obras de Antônio Francisco
Lisboa, o Aleijadinho.
Com seu nome relacionado invariavelmente ao patrimônio cultural de Ouro Preto, suas pesquisas enriqueceram importantes estudos publicados no país e no exterior. Não deixou trabalho escrito, mas prestou assessoria e pesquisou para diversos
autores, entre eles, o musicólogo Curt Lange na série sobre “Os mulatos que fizeram a música barroca no Brasil”; o então diretor do Museu do Louvre, Germain
Bazin, em seu livro sobre Aleijadinho; Rodrigo Melo Franco de Andrade; Cassio
Lanari; Monsenhor Raimundo Otávio da Trindade; Orlandino Seitas Fernandes;
Gustavo Barroso; e Manuel Bandeira, em sua obra sobre Ouro Preto.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Manuel de Paiva; Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Manuel de Paiva.

Mariana

Mariana (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.
A cidade de Mariana está localizada a 110 km de Belo Horizonte. Sua origem
está ligada à exploração do ouro na região do atual Estado de Minas Gerais. Em
1696, Salvador Fernandes Furtado de Mendonça fundou um arraial denominado
Ribeiro do Carmo, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Em 1745, a vila
foi elevada à cidade com o nome de Mariana, em homenagem a Dona Maria
Ana D’Áustria, esposa de Dom João V, tornado-se a primeira capital e a sede
do primeiro Bispado da Capitania de Minas Gerais. Foi ainda a única cidade da
Capitania das Minas a ter o traçado urbano planejado no período colonial, cujas
ruas retas e as praças retangulares foram projetadas pelo português José Fernandes
Pinto Alpoim. Como sede do Bispado, foi o local da primeira casa de instrução de
Minas, o Seminário Menor, cuja obra foi concluída entre 1780 e 1790.
As Ordens Terceiras foram responsáveis pela construção, na segunda metade do
século XVIII, das igrejas de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora do Carmo,
de Nossa Senhora das Mercês e de Nossa Senhora do Rosário. A Catedral de Nossa
Senhora da Assunção, a Sé marianense, foi construída a partir de 1713, tendo ali
trabalhado Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho, o construtor português
José Pereira Arouca e o pintor do barroco mineiro, Manuel da Costa Ataíde.
A antiga Casa de Câmara e Cadeia, hoje sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, teve sua construção iniciada em 1768, formando, com as igrejas do Carmo
e de São Francisco, o conjunto arquitetônico da Praça João Pinheiro.
Instalado na antiga Casa Capitular, o Museu Arquidiocesano de Mariana, obra
do final do século XVIII, possui mobiliário raro e peças de arte sacra. Outra obra
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importante na cidade é o Seminário Maior de Mariana, em estilo neoclássico,
fundado pela Arquidiocese de Mariana.
Além da arquitetura religiosa, Mariana possui um conjunto de sobrados, em que
as casas comercias localizam-se no térreo e as sacadas no andar superior, situados,
principalmente, na Rua Direita, além de antigas pontes e as capelas dos Passos.
Mariana foi declarada Monumento Nacional pelo Decreto-Lei nº. 7.713, de
06 de julho de 1945, no contexto das comemorações do bicentenário da criação
de seu bispado, e foi inscrita, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), pelo Processo nº. 0069-T-38, no Livro do Tombo de Belas
Artes em 1938. Quando foi tombada, nesse ano, a área preservada não foi delimitada, sendo considerada a cidade como um todo, pois, segundo as justificativas
do SPHAN, na época, “Mariana, Ouro Preto, São João Del Rei, Tiradentes,
Diamantina e Serro representavam a verdadeira identidade nacional por preservar o aspecto das cidades coloniais, representantes de um estilo arquitetônico
genuinamente brasileiro” (IPHAN, 2001, p. 94). Seu centro histórico conta com
cerca de 500 imóveis na área tombada.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Mariana. ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0069-T-38; IPHAN. Inventário nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados:
manual de preenchimento. Brasília: IPHAN, 2001.

Mário de Andr ade

Mário Raul de Moraes Andrade
(São Paulo/SP, 1893 – São Paulo/SP, 1945)
Mário de Andrade se formou em piano em 1917 pelo Conservatório Dramático
e Musical de São Paulo, instituição na qual passou a exercer o magistério de
1918 a 1936, ministrando as disciplinas História da Música, História da Arte e
História da Música e Estética. No mesmo ano de sua formatura, publicou seu
primeiro livro de poesia, Há uma gota de sangue em cada poema, sob o pseudônimo Mário Sobral.
Em 1922 participou da Semana de Arte Moderna em São Paulo. No mesmo
ano, escreveu na revista Klaxon, iniciou correspondência com Manuel Bandeira
e publicou Paulicéia desvairada. Ainda nessa década, empreendeu três viagens
pelo Brasil. Em 1924, realizou a “Viagem da descoberta do Brasil”, quando, com
outros intelectuais paulistas – a caravana paulista –, visitou as cidades históricas
de Minas Gerais. Realizou sua primeira “viagem etnográfica”, durante três meses
de 1927, percorrendo o Amazonas e o Peru, da qual resultou o diário O turista
aprendiz. Entre 1928 e 1929 fez a segunda viagem etnográfica ao Nordeste.
Em 1935 foi nomeado chefe da Divisão de Expansão Cultural do Departamento
de Cultura do Município de São Paulo. Foi nesse cargo que redigiu, em 1936, o
Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional a pedido
do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Nesse mesmo ano, fundou
a Sociedade de Etnografia e Folclore como consequência do Curso de Etnografia e
Folclore, ministrado pela etnóloga Dina Lévi-Strauss, o qual promovera.
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Assumiu, em abril de 1937, o cargo de assistente técnico do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) no Distrito de São Paulo.
Nessa função, na qual permaneceu até 1938, realizou viagens, com o auxílio do
fotógrafo Germano Graeser, para inventariar a arquitetura paulista.
Em 1938 se demitiu do Departamento de Cultura e se transferiu para o Rio
de Janeiro, onde permaneceu até 1941, trabalhando como professor de filosofia
e história da arte na Universidade do Distrito Federal (UDF). Com a extinção
da UDF, passou pelo Instituto Nacional do Livro, retornando a São Paulo em
1941 e voltando a atuar no Distrito do SPHAN, sob a direção de Luís Saia. Nesse
período desenvolveu estudos sobre o padre Jesuíno de Monte Carmelo.
Escreveu dois artigos na Revista do Patrimônio: “A capela de Santo Antônio” em
1937 e, em 1941, “Uma carta do padre Jesuíno do Monte Carmelo”.
Além de suas obras já citadas, destacam-se: A escrava que não é Isaura, de 1925;
Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de 1928; Amar, verbo intransitivo e Clã
do Jaboti, de 1927; A costela de grão cão, Samba rural paulista e A expressão musical nos Estados Unidos, de 1939. Em 1945, postumamente, foram publicadas Lira
paulistana e Poesias completas.
Fonte: ANDRADE, Mário de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional. In: BATISTA, Marta Rosseti (Org.). Mário de Andrade. Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 30. Brasília: IPHAN, 2002.

Mário Filho

Mário Rodrigues Filho
(Recife/PE, 1908 – Rio de Janeiro/ RJ, 1966)
O jornalista e escritor Mário Filho saiu de sua cidade natal e foi morar no Rio
de Janeiro aos oito anos de idade devido a atritos políticos de seu pai, Mário
Rodrigues. Irmão do também escritor Nelson Rodrigues, iniciou sua carreira em
1926 no jornal A Manhã, de propriedade de seu pai. Após desempenhar funções
administrativas e ter sido responsável pelo caderno literário, exerceu a função de
repórter esportivo. Pode ser considerado o fundador do jornalismo esportivo moderno pela reformulação que fez nas crônicas esportivas.
Convidado por Roberto Marinho para assumir o caderno de esportes do jornal
O Globo em 1931, Mário Filho fundou no mesmo ano O Mundo Esportivo, que
teve curta duração. Com a contribuição financeira de amigos, comprou em 1936
o Jornal dos Sports, do qual foi proprietário, redator e editor-chefe até o fim da
vida. Além de escrever em jornais, também publicou livros de crônicas, de futebol e romances.
Mário Filho promoveu o desenvolvimento dos esportes ao criar vários torneios
de futebol, como os Jogos da Primavera, em 1947; os Jogos Infantis, em 1951;
o Torneio de Pelada no Aterro do Flamengo; e o Torneio Rio-São Paulo, que se
tornou o Campeonato Brasileiro.
No final da década de 1940, Mário Filho participou da discussão sobre a construção de um estádio municipal no Rio de Janeiro, o Maracanã, para a realização
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da Copa do Mundo de 1950, e conseguiu convencer a opinião pública carioca
para que ele fosse construído no terreno do antigo Derby Club, no bairro do Maracanã, e que este deveria ser o maior do mundo, com capacidade para mais de
150 mil espectadores. Em sua homenagem, o estádio passou a se chamar Estádio
Jornalista Mário Filho.
Fonte: Verbete Mário Rodrigues Filho. Disponível em: <http://www.museudatv.com.
br/biografias/Mario%20Rodrigues%20Filho.htm>. Acesso em: 17/11/2011; CAPRARO,
André Mendes. Mario Filho e a “Invenção” do Jornalismo Esportivo Profissional. Movimento, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 213-224, abr/jun 2011.

Matriz

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré/ Igreja de Nossa Senhora de Nazaré
Endereço: Distrito de Cachoeira do Campo. Ouro Preto/MG.
A Igreja de Nossa Senhora de Nazaré foi construída no início do século XVIII,
em alvenaria de pedra e planta retangular. O retábulo-mor, característico da
transição do estilo português para o joanino, possui talha de maior relevo que é
vazada em algumas partes. Trabalhado em madeira, foi pintado a óleo e é quase
todo dourado. Destacam-se os oito painéis ladeados por colunas salomônicas que
revestem as paredes da capela-mor.
De 1733 a 1735, foram feitos os douramentos da capela, do altar e do retábulo
e, em 1737, começaram os trabalhos relacionados às duas torres. Na segunda
metade do século XIX, foi construída a Capela do Santíssimo na lateral esquerda
da igreja. Em 1860, o frontispício original foi substituído por outro mais simples,
pois o primeiro ameaçava ruir.
A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré foi tombada pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) em 1949 e inscrita no
Livro do Tombo de Belas Artes. Passou por significativas obras de conservação e
restauração em 1951 e em 1973.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora de Nazaré (Ouro Preto/MG);
ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0403-T.

Matriz de Antônio Dias

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias
Endereço: Praça Antônio Dias, s/n. Ouro Preto/MG.
A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias foi instalada
em 1705, na primitiva capela da Conceição, erigida em meados de 1699 pelo
bandeirante Antônio Dias. Entretanto, somente em 1727 o templo começou a
ser construído, obedecendo ao projeto de provável autoria de Manuel Francisco
Lisboa, pai de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Antes mesmo de estar concluída, a igreja já necessitava de reparos no frontispício, torre e escadas, apresentando, assim, um precário estado de conservação.
Quando, enfim, os consertos foram efetivados, a fachada e a nave foram modi-
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ficadas a partir de concepções estilísticas neoclássicas. Em 1949, foi iniciada a
remoção desses elementos, porém os serviços foram interrompidos e não mais
retomados.
A planta da igreja é semelhante à da Matriz do Pilar, também em Ouro Preto,
destacando-se a predominância de formas retangulares. A frontaria é toda formada por linhas retas e os vãos distribuem-se de acordo com o esquema típico das
igrejas mineiras: duas janelas no coro, óculo centrado, sineiras e seteiras nas torres. As fachadas laterais possuem painéis enquadrados por pilastras e cornijas.
No interior, destacam-se a exuberância da talha da nave, de estilo joanino, e a
da capela-mor, de estilo rococó. O átrio e o coro possuem um caráter mais sóbrio,
com paredes lisas, forros e pisos em tabuados largos.
A igreja, tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) em 1939, foi totalmente restaurada em 1982. Em 1968, foi criado o
Museu Aleijadinho pelo então pároco, Padre Francisco Barroso Filho. Inicialmente instalado nos fundos da igreja, o museu tem o objetivo de reunir peças
de arte sacra e documentos referentes ao acervo da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição de Antônio Dias.
Em 1989, a partir do programa “Adote um Monumento” lançado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a empresa Alcan
adotou a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e passou a mantê-la. Com isso,
ela recebeu benefícios fiscais, como o desconto do aplicado na igreja no imposto
de renda.
A Matriz possui significativo mobiliário, além de riquíssimas alfaias e peças
da imaginária. Cabe ressaltar que os restos mortais de Aleijadinho e de seu pai
encontram-se na igreja.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias
(Ouro Preto/MG); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0075-T-38.

Matriz de Nossa Senhor a da Purificação
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação
Endereço: Praça da Purificação, Centro. Santo Amaro/BA.

Sua construção, datada do início do século XVIII, sofreu constantes reparos e
intervenções, percebendo-se mesmo influências de diferentes correntes arquitetônicas. Sua fachada foi totalmente revestida com mármore trazido de Portugal,
além de ter recebido da Coroa, em 1727, auxílio para sua construção. Como características importantes, destacam-se o falso transepto, remanescente da tradição
jesuítica luso brasileira, e as galerias de arco abertas para o exterior, o que confere
o caráter monumental que lhe foi atribuído com o tombamento pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), tendo sido inscrita nos
Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico em 25 de setembro de 1941.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação (Santo
Amaro/BA).
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Matriz do Rosário

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário
Endereço: Rua Ana Nery. Cachoeira/BA.
Sua construção se deu em substituição à antiga capela da cidade – a Capela
da Ajuda –, alçada à Matriz, que além de já não comportar mais a população
da vila, localizava-se em uma colina, sendo de difícil acesso. Por volta de 1742 a
1744, começou-se a erigir a nova igreja por iniciativa de João Rodrigues Adorno,
fundador e proprietário de terras em Cachoeira. Custeada pela população local,
recebeu auxilio da Coroa para dar seguimento a sua construção. Supõe-se que a
sua conclusão tenha ocorrido em fins do século XVIII, devido à inscrição encontrada em um dos sinos das torres.
A nave apresenta painéis de azulejo, com até 4,80 metros, e forro de autoria
do pintor baiano José Joaquim da Rocha. A capela-mor, também revestida com
azulejos, possui uma imagem de Nossa Senhora do Rosário no altar-mor.
Tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
em 1939, foi inscrita em conjunto com a Capela que substituira nos Livros do
Tombo Histórico e de Belas Artes. Em 1942, sofreu obras de estabilização, conservação e restauração. Entre 1954 e 1955, foram feitos reparos na estrutura do
telhado. Entre 1954 e 1964, a igreja foi atingida por sucessivas enchentes, sendo
realizados reparos no altar-mor, na sacristia, no telhado, nas torres sineiras e nas
capelas laterais. Em 1980 foram feitas novas obras, para estabilização e conservação, dando sequência, em 1981 e 1982, a planos emergenciais para contenção de
vazamento de água no forro, nos painéis, telhado e no piso.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário (Cachoeira/
BA); ACI/RJ. Série Obras.

Mercado

Mercado Municipal de Diamantina/ Casa do Mercado
Endereço: Praça Barão de Guaicuí. Diamantina/MG.
Em 1835, o tenente Lages edificou um prédio de moradia e comércio no Largo
da Cavalhada, hoje Praça Barão de Guaicuí, e a seu lado mandou construir uma
espécie de rancho de tropeiros, onde mercadorias seriam descarregadas e vendidas. Entre 1881 e 1884, desfez-se de seu comércio e, alguns anos depois, o Mercado foi adquirido pelo Município de Diamantina, que deu início à construção do
atual Mercado Municipal – agora sob a forma de um barracão, que centralizasse
a distribuição de mercadorias.
Composto por uma quadra inteira e área retangular, o Mercado apresenta um
único pavimento, porão formado pelo declive das ruas, uma das fachadas completamente fechada em tijolo, e as outras abertas em arcos de madeira. A ausência
do forro deixa o madeiramento do telhado aparente.
Tombado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN) em 31 de julho de 1950, e inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes,
teve como um dos argumentos utilizados por Rodrigo Melo Franco de Andrade
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o fato de ser uma “das obras de arquitetura popular mais características e valiosas
existentes entre nós”. Ainda segundo Rodrigo:
Trata-se, em verdade, de uma construção excepcionalmente
interessante – única talvez no gênero em todo o Brasil – e que
se distingue, quer pelo seu aspecto de um raro pitoresco, quer
pela harmonia de suas proporções e pela elegância sóbria de
seu traçado.
Em 1940, foram realizadas obras de proteção e conservação, principalmente
trabalhos de asseio e higiene e, posteriormente, em 1973 foram feitos serviços
de restauração e conservação. Em 1986, sofreu obras de caráter emergencial no
telhado e foi feita instalação elétrica e hidráulica.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Mercado Municipal de Diamantina; ÁVILA, Affonso.
Minas Gerais: monumentos históricos e artísticos – circuito do diamante. Barroco, Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro, n. 16, 1995.

Missões (ver Gautherot)
Mosteiro de São Bento [Rio de Janeiro]
Endereço: Rua Dom Gerardo, 68. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

Foi fundado em 1590, no Rio de Janeiro, por monges beneditinos provenientes
da Bahia. O projeto inicial da igreja do Mosteiro, provavelmente elaborado entre
1617 e 1618, foi atribuído ao arquiteto Francisco de Frias Mesquita. A parte mais
antiga da edificação, tombada já em 1938, é seu frontispício constituído por três
arcadas levantadas, juntamente com o coro, entre 1666 e 1669.
O interior da Igreja Nossa Senhora de Monserrate apresenta um revestimento
de talha de madeira dourada de características barrocas e rococós. Existem oito
capelas laterais que ladeiam a nave central; e ainda, destacam-se a capela-mor e o
coro, onde os monges cantam o Ofício Divino.
As obras do conjunto do Mosteiro foram concluídas apenas em 1742, tendo
sido incorporados diversos estilos arquitetônicos e artísticos à edificação.
O Mosteiro foi tombado (Processo nº. 0099-T-38) pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrito, em 15 de julho de 1938, nos
Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0009-T-38.

Mosteiro de São Bento [Salvador]

Mosteiro de São Bento da Bahia
Endereço: Largo de São Bento, 1. Centro. Salvador/BA.
O Mosteiro de São Bento da Bahia foi a primeira instituição beneditina a ser
construída nas Américas. Foram fundados outros mosteiros beneditinos em

203

Olinda, no Rio de Janeiro, em Ilhéus e no Espírito Santo, e, em 1596, foi criada a
Província Beneditina pela Junta Geral de Pombeiro, subordinada à Congregação
Beneditina de Portugal. Determinava-se a partir daí que o Mosteiro da Bahia,
por ter sido o primeiro fundado, tivesse posição central em relação aos outros,
posição esta perdida após a restauração beuronense em 1908.
Entre 1580 e 1581, o monge frei Pedro de São Bento ficou responsável por
preparar o terreno para a fundação do Mosteiro, em Salvador, por designação do
Abade-Geral da Congregação Beneditina de Portugal. Em junho de 1580, Francisco Afonso e sua mulher Maria Carneira doaram a frei Pedro um terreno junto
à ermida de São Sebastião. Devido à proximidade com a ermida, o frei solicitou
que esta fosse cedida aos primeiros monges, que chegaram à Bahia em 1582.
Iniciou-se, então, a construção de uma igreja maior e do Mosteiro que, dois anos
depois, foi elevado à condição de casa dirigida por um abade.
A atual igreja foi a terceira edificação no local. A primeira foi a Ermida de São
Sebastião, em taipa, cuja construção foi atribuída aos jesuítas. Uma nova igreja, em pedra e cal, encontrava-se parcialmente levantada quando sofreu danos
causados durante a invasão e dominação holandesa. Nos anos seguintes à invasão, os beneditinos contentaram-se com uma igreja nova restaurada. Em 1656,
tiveram início as obras para a construção da igreja atual – a segunda igreja nova
–, cujo autor de parte da planta foi o monge e arquiteto frei Macário de São João.
Outras obras no mosteiro foram realizadas entre os anos 1652 e 1657 e no século
XVIII. Na segunda metade do século XIX, foram acrescentadas à nave atual a
cúpula e a capela-mor.
Em 1993, foi assinado um convênio entre o abade Dom Paulo e o então governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, por meio do qual o governo garantia
fornecimento de recursos para trabalhos de restauração, os quais contaram com a
ajuda técnica da Unesco e foram concluídos em apenas sete meses.
O Mosteiro e Igreja de São Bento da Bahia foram tombados pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscritos no Livro do
Tombo de Belas Artes em 27 de junho de 1938.
Fonte: ACI/ RJ. Série Obras/ Mosteiro de São Bento (Salvador); ROCHA, Dom Matheus
Ramalho. Igreja do Mosteiro de São Bento da Bahia: história de sua construção. Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB), Rio de Janeiro, ano 158, n. 396,
p. 645-738, jul./set. 1997; Basílica Arquiabacial de São Sebastião – um Monumento à Fé
dos Baianos. Disponível em: <http://www.saobento.org/Basilica/basilical.html>. Acesso
em: 2010.

Museu Capixaba (ver Chácara Barão de Monjardim)
Museu das Artes (ver Museu Histórico)
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Museu de Ouro Preto

Museu da Inconfidência
Endereço: Praça Tiradentes, 139. Ouro Preto/MG.
Criado durante o Estado Novo, em 20 de dezembro de 1938, através do Decreto-Lei nº. 965, e doado à União pelo do Decreto-Lei estadual nº. 144, de 1938,
com o objetivo de guardar os restos mortais dos inconfidentes degredados para
a África. Em 21 de abril de 1942, em comemoração ao 150º aniversário da decretação da sentença condenatória, foi inaugurado o Panteão dos Inconfidentes,
em uma das salas da antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, atual Ouro
Preto, sob a coordenação do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN).
O Museu foi aberto ao público em 11 de agosto de 1944, tendo como primeiro
diretor o cônego Raimundo Trindade. Parte significativa do acervo inicial foi
doada pelo arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, que vinha recolhendo
em Mariana peças removidas das paróquias da diocese, com o objetivo de criar
um museu de arte sacra. Além dessas peças, o Museu adquiriu documentos e
objetos do Arquivo Nacional, do Instituto Histórico de Ouro Preto, de arquivos
privados, como também os manuscritos musicais descobertos por Francisco Curt
Lange, pesquisador da música colonial.
O edifício representativo da arquitetura do século XVIII e o acervo foram tombados, em 1954 (Processo nº. 0512-T-54) e inscritos nos Livros do Tombo de
Belas Artes, em novembro de 1954, e Histórico, em novembro de 1959.
A partir de 2009, o Museu passou a fazer parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0512-T-54.

Museu de Sabar á

Museu do Ouro
Endereço: Rua da Intendência, s/n. Sabará/MG.
Foi instalado no edifício onde funcionou a Antiga Casa de Fundição e Intendência, criada em 1720, para controlar a produção de ouro na região do atual
Estado de Minas Gerais. Na década de 1940, o prédio foi adquirido pela Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e, posteriormente, doado ao então Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que dirigiu as obras
de restauração do imóvel para transformá-lo em um museu que documentasse a
história do ciclo do ouro na Capitania das Minas Gerais. A proposta do Museu
era registrar, expor e preservar a história do ciclo da mineração no Brasil-Colônia,
bem como do surgimento e do desenvolvimento de Sabará. A formação do acervo
do Museu iniciou-se em meados da década de 1940, quando foram adquiridos
objetos por meio de compras e de doações de famílias mineiras tradicionais.
Constituiu-se também um Arquivo Histórico do Museu do Ouro, a partir da
década de 1950, com a transferência de parte da documentação produzida na
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antiga Comarca do Rio das Velhas, uma das primeiras da região, instituída ainda
no início do século XVIII. O arquivo conta, também, com grande quantidade de
fotografias, além de documentação originada de Irmandades Leigas dos séculos
XVIII e XIX e da produzida pela Câmara de Sabará durante o século XIX.
A Casa da Rua da Intendência, ou Antiga Sede da Real Intendência do Ouro
e atual Museu do Ouro, foi tombada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN) e inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes (Processo nº. 0429-T-50), em 28 de junho de 1956.
A partir de 2009, o Museu passou a fazer parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0429-T-50.

Museu do Estado

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)
Endereço: Av. Rui Barbosa, 960. Graças. Recife/PE.
O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) foi criado em 08 de fevereiro de
1929, pelo Ato nº. 240, sendo vinculado à Inspetoria Estadual de Monumentos
Nacionais. O Museu instalou-se na cúpula do Palácio da Justiça, na praça da
República, de 1930 a 1933, data em que foi extinto juntamente com a Inspetoria
Estadual. De 1934 a 1940 o seu acervo ficou sob a guarda da Biblioteca Pública
do Estado, e sua coleção, mesmo estando ainda em formação, foi tombada pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrita no
Livro do Tombo de Belas Artes em 20 de abril de 1938.
O Museu do Estado foi recriado pelo Decreto nº. 491, de 10 de maio de 1940,
e teve entre seus diretores, Aníbal Gonçalves Fernandes e José Maria Carneiro de
Albuquerque e Mello.
Segundo levantamento realizado em abril de 1950 pela Seção de História da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), o museu
possuía coleções de arte retrospectiva e história (cerca de 1260 peças), de arqueologia (336 peças e 792 fragmentos) e de etnologia (2547 peças). Entre suas peças
notáveis, apontava-se a coleção de 21 quadros a óleo do paisagista pernambucano
Telles Junior e um canhão de bronze, fundido em Haya, em 1641. Destacam-se
ainda, sob o ponto de vista etnográfico: a seção relativa a cerâmica indígena e a
seção de objetos e imagens de culto africano; e sob o ponto de vista histórico, as
coleções de medalhas, moedas e cédulas e a de armas.
O Museu ocupa desde a sua recriação em 1940 um palacete do século XIX, que
pertenceu ao filho do Barão de Beberibe, Augusto Frederico de Oliveira. O edifício foi ampliado com o acréscimo de dois pavilhões, visando atividades culturais,
e, em 1988, foram reformados os porões, que passaram a abrigar duas galerias de
exposições temporárias.
Fonte: ACI/ RJ. Série Inventário/ Museu/ Museu do Estado (Recife); Museu do Estado
de Pernambuco – MEPE. Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/museu.html>.
Acesso em: 2010.
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Museu Histórico

Museu do Estado da Bahia/ Museu de Arte da Bahia/ Museu das Artes/ Palácio
da Vitória
Endereço: Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória. Salvador/BA.
O Museu do Estado da Bahia foi criado em 1918 por Francisco Borges de Barros,
historiador e antigo diretor do Arquivo Público, pela Lei n°. 1255, de 23 de julho,
como anexo do Arquivo Público, tendo como objetivo zelar pela preservação de
documentos de valor histórico estadual e nacional. A partir de 1938, foi integrado
à Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais, desligando-se do Arquivo.
Em 1931, a aquisição da Coleção Abott para o Arquivo resultou na criação da
Pinacoteca, através do Decreto nº. 7.205, de 20 de janeiro, e em sua transferência
para o Solar Pacífico Pereira. Sob a direção de José Valladares (1938 a 1959), o
museu foi transferido para o Solar ou Casa Góes Calmon em 1945, após o estado
da Bahia ter, em 1943, adquirido o edifício e a coleção. Na década de 1970, a
Casa Góes Calmon passou por reformas e as suas coleções foram transferidas
para locais provisórios. Em novembro de 1982, o acervo foi finalmente transferido pelo então Governador Antônio Carlos Magalhães para o Palácio da Vitória,
onde se encontra atualmente.
O acervo do Museu é constituído por coleções de numismática, história natural, arqueologia e artes plásticas; mobiliário, porcelanas, pinturas, jóias, alfaias,
azulejos, imagens – de madeira, marfim e barro cozido –, assim como objetos de
significação histórica e uma pequena coleção etnológica.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Museu Histórico de Salvador (BA); CERAVOLO,
Suely Moraes. O Museu do Estado da Bahia, entre ideais e realidades (1918 a 1959).
Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, v. 19, n. 1, jan./jun.
2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-47142011000100007&script=sci_arttext>; Museu de Arte da Bahia. Disponível em: <http://www.funceb.
ba.gov.br/mab/historic.htm>. Acesso em: 2010.

Museu [Imperial]

Palácio Imperial de Petrópolis
Endereço: Rua da Imperatriz, 22. Centro. Petrópolis/RJ.
O palácio de veraneio da família Imperial, encomendado por D. Pedro II,
começou a ser construído em 1845, a partir da planta feita pelo Major Julio Frederico Koeler, Superintendente da Fazenda Imperial em Petrópolis. Por motivos
financeiros, o prédio levou muitos anos para ser construído e o Major Koeler
faleceu antes mesmo de vê-lo finalizado. Assim, a direção das obras passou para o
arquiteto Joaquim Cândido Guillobel e, posteriormente, para José Maria Jacinto
Rebelo, que finalizou a construção.
O edifício possui dois pavimentos e um terraço sobre o pórtico. Duas alas laterais complementam a fachada, com colunas jônicas e coríntias, que marcam o
estilo neoclássico presente. No frontão, notam-se as armas imperiais, os dragões
da Casa de Bragança, o cetro imperial e a mão da justiça. Interiormente, as
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madeiras utilizadas nos soalhos são as de melhor qualidade, tais como pequiá,
jacarandá e pérola, e nas portas e alicerces, o cedro. Todos os detalhes do prédio foram feitos em mármore e cantaria. O jardim foi desenhado pelo botânico
francês Jean Baptiste Binot.
Em 1871, o palácio foi alugado para o Educandário Notre Dame de Sion e entre
1909 e 1939, para o Colégio São Vicente de Paulo. O palácio foi tombado pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), e inscrito no
Livro do Tombo de Belas Artes, em 1938, e no Livro Histórico, em 1954.
O Museu Imperial foi criado a partir do Decreto-Lei nº. 2906, em 1940, e inaugurado no dia 16 de março de 1943 pelo Presidente Getúlio Vargas, na data
do primeiro centenário da cidade. O museu reúne documentos e objetos referentes ao Primeiro e Segundo Reinados no Brasil, tais como mobiliário, pinturas,
esculturas, prataria, porcelanas, cristais, indumentárias. Certas peças merecem
destaque: a Coroa de D. Pedro II, de ouro, com 640 brilhantes e 100 pérolas;
a Coroa de D. Pedro I, de ouro cinzelado, sem pedras, que foram colocadas na
coroa de D. Pedro II; o manto de D. Pedro II, de veludo verde, bordado a ouro –
trabalho executado para sua coroação; a carruagem imperial adornada em prata,
bordada a ouro e pintada em verde-amarelo; o cetro de ouro com dragão de
brilhantes nos olhos, que foi utilizado pelos dois imperadores.
Hoje, o Museu Imperial é o mais visitado de todo o país e oferece regularmente
diversas atrações, a exemplo dos espetáculos “Som & Luz” e “Um Sarau Imperial”.
O primeiro consiste em uma superprodução que utiliza efeitos especiais de iluminação e sonorização para contar e reviver momentos importantes do Segundo
Reinado, cujas cenas são projetadas em uma cortina d’água, aspecto inovador no
país. Em “Um Sarau Imperial”, modinhas da época são cantadas por uma soprano
acompanhada por um pianista, poesias são declamadas e conversas sobre assuntos
retirados de correspondências particulares da família imperial são encenadas.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Palácio Imperial de Petrópolis (Petrópolis/RJ); ACI/
RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0166-T-38; Museu Imperial. Disponível
em: <www.museuimperial.gov.br> Acesso em: 2010.

Nossa Senhor a da Ajuda

Capela da Ajuda/ Capela de Nossa Senhora da Ajuda
Endereço: Largo d’Ajuda. Cachoeira/BA.
Entre 1595 e 1606, foi erguida pelo capitão Álvaro Celestino Adorno uma ermida consagrada à Nossa Senhora do Rosário, em uma colina, próxima ao seu
engenho. A capela foi reedificada em 1673, em pedra e cal, acrescida de ornamentos, pelo seu bisneto, João Rodrigues Adorno, e elevada à matriz no ano seguinte.
Com a construção da nova matriz, a capela foi entregue à Confraria de São Pedro
dos Clérigos, que acabou extinta, levando a capela ao abandono. Somente em
1872, os músicos da cidade de Cachoeira passaram a sediar na capela a Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda.
O atual edifício encontra-se bastante modificado em relação às suas feições
primitivas, devido à demolição do alpendre e sua substituição por um puxado
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com paredes inteiras, assim como à modificação do campanário. A capela, que se
destaca pela singeleza de suas proporções, apresenta planta com nave única e coro,
capela-mor coberta com cúpula, sacristia e sala da Irmandade do século XIX.
Tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
em 15 de setembro de 1939 e inscrita nos Livros do Tombo de Belas Artes e
Histórico, sofreu obras de restauração, conservação e reparação em 1945, entre
1954 e 1959 (restauração integral), em 1965, e em 1984 (telhado).
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0198-T-39; ACI/RJ. Série
Inventário; ACI/RJ. Série Obras.

Nossa Senhor a do Carmo

Convento e Igreja do Carmo de Recife e Igreja da Ordem Terceira do Carmo de
Santa Teresa/ Convento do Carmo/ Igreja Basílica Nossa Senhora do Carmo
Endereço: Avenida Dantas Barreto. Largo de Nossa Senhora do Carmo. Santo
Antônio. Recife/PE.
Em 1654, depois da Restauração Pernambucana, com a expulsão dos holandeses da região, a Câmara do Senado de Olinda doou aos carmelitas o Palácio da
Boa Vista, antigo palácio do príncipe Maurício de Nassau, em agradecimento aos
serviços prestados durante a invasão holandesa, afim de ali fundarem um hospício para sua residência. Esse foi construído um pouco adiante do palácio, por
ficar cercado de água nas enchentes da maré, e foi denominado posteriormente
de Carmo Velho. Em 1679, foi-lhes doada ainda uma sesmaria de 100 braças em
torno da casa.
Os edifícios da igreja e do convento foram construídos um pouco mais afastados do primitivo hospício, restando deste último vestígios da sacristia da capela
no pavimento térreo da ala extrema do convento atual. A construção do convento
teve início em 1663, sendo suspensa por um tempo e recomeçada em 1687. Sua
construção se prolongou até 1767, quando as obras externas foram concluídas,
como consta da inscrição na fachada.
O Convento do Carmo possui duas alas, constituindo um edifício vasto, com
largas escadarias de pedra fazendo a ligação entre seus dois andares superiores.
Já a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída em estilo barroco, apresenta
planta em forma de cruz, paredes com mais de 2,10 metros de espessura, imagens
de Nossa Senhora do Carmo, São Elias e São Elizeu esculpidas em pedra e torre
de 50 metros. Possui ainda outras duas capelas, tendo sido uma delas cedida
provisoriamente à Ordem Terceira de Nossa do Carmo.
Em 1817, por ordem do então governador, o convento foi fechado e ocupado
por um hospital militar até 1833, quando foi ali instalado o Hospital de São
Pedro de Alcântara. O edifício foi restituído aos carmelitas em 1840. Passou
por significativas obras nos anos de 1857 e 1898, e sofreu obras de restauração e
conservação entre 1960 e 1964 e, mais tarde, entre 1974 e 1978.
Tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em
5 de outubro de 1938, foi inscrito nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico.
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Fonte: ACI/RJ. Série Inventário; ACI/RJ. Série Obras; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0148-T-38.

O Cruzeiro
A revista Cruzeiro teve seu primeiro número publicado em 10 de novembro de
1928, com tiragem de 50 mil exemplares. Pertencente ao grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand, sua redação, administração e oficinas funcionavam
na Rua Buenos Aires, 152, no Centro do Rio de Janeiro. A sede da revista ocupou,
ainda, um prédio da Avenida 13 de Maio, também no Centro, e em 1938, passou a ocupar um edifício na Rua do Livramento, projetado por Oscar Niemeyer.
Possuía agentes em várias cidades do Brasil e correspondentes em Lisboa, Paris,
Roma, Madri, Londres, Berlim e Nova York. A revista passou a ser denominada
O Cruzeiro a partir da edição número 31, de 08 de junho de 1929.
Entre os seus diversos assuntos, O Cruzeiro tratava de acontecimentos sociais,
moda, beleza, culinária, fatos sobre a vida dos astros de Hollywood, cinema,
esportes, saúde, além de contar com seções de charges e política.
A revista inovou a imprensa brasileira, ao introduzir o fotojornalismo e a utilização das duplas repórter-fotógrafo, como as formadas pelo repórter David Nasser
e pelo fotógrafo Jean Manzon, por Nelson Cândido Motta e Peter Scheier, e
por João Martins e Ed Keffel. Entre os trabalhos da dupla Nasser e Manzon,
encontrava-se a reportagem sobre os índios xavantes, fotografados pela primeira
vez, e a do médium Chico Xavier. Ficou ainda conhecida a reportagem sobre os
discos voadores na Barra da Tijuca, de João Martins e Keffel.
Na década de 1940, a tiragem de O Cruzeiro variava entre 45 e 58 mil exemplares, e faturava principalmente com publicidade. Mais tarde, a tiragem da revista manteve-se em cerca de 80 mil. Ao cobrir o suicídio de Getúlio Vargas, em
1954, contudo, atingiu a marca recorde de 720 mil exemplares.
A revista foi inicialmente dirigida por Carlos Malheiro Dias e depois por Freddy
Chateaubriand, sobrinho de Assis Chateaubriand. Por ela passaram: Millôr Fernandes, que escrevia a coluna “O pif-paf”; Nássara, que tinha uma página de humor; Alceu Penna, com suas ilustrações; Fernando Lobo e Ary Vasconcelos, que
alternavam a coluna musical “Background”; Maria Tereza e Elza Marzullo, que
escreviam nas seções femininas; e Nelson Cândido Motta. Entre os seus colaboradores encontravam-se, ainda, Otto Maria Carpeaux, Murilo Rubião, Marques
Rebelo, Graciliano Ramos, Adalgisa Néri, Joel Silveira. Além de Jean Mazon,
encontravam-se entre os fotógrafos Peter Scheier, José Medeiros e Ed Keffel.
A revista O Cruzeiro entrou em declínio a partir dos anos 1960, com o surgimento de novas revistas, como Manchete e Fatos & Fotos, faliu e foi fechada em 1975.
Fonte: CARVALHO, Luiz Maklouf. Cobras criadas: David Nasser e O Cruzeiro. São
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2001.
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Os dez anos de Getúlio Vargas
Obra Getuliana

No final da década de 1930, o então ministro da Educação e Saúde Gustavo
Capanema iniciou a confecção de um livro documentando as realizações do governo de Getúlio Vargas, no período de 1930 a 1940, a ser lançado em seu décimo aniversário. O livro, denominado pelo próprio Capanema de Obra Getuliana
e produzido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), porém, não
chegou a ser publicado.
O arquivo privado de Gustavo Capanema, pertencente ao Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC), contém uma vasta documentação sobre a trajetória de elaboração
desse projeto, da qual se destaca o layout do livro, com cerca de 600 fotografias
montadas e coladas, os manuscritos do próprio Capanema acerca dos temas do
livro, e as listas de redatores e fotógrafos.
Quanto à organização do livro, este apresentaria um prefácio ou introdução
sobre a importância dos feitos do Presidente Vargas e seria dividido em 15, 18
ou 25 capítulos. Havia, ainda, a possibilidade de que a obra fosse dividida em
dois volumes, com cerca de 600 páginas cada – com 300 páginas de texto e 300
fotografias – ou em cinco volumes.
Capanema preocupava-se com o projeto gráfico como um todo, pensando na
paginação da obra, inserção das imagens e tamanho dos textos. Os textos seriam
escritos por intelectuais ou pessoas públicas de destaque, escolhidos pelo próprio
ministro ou indicados, entre os quais se encontravam Adroaldo Junqueira Ayres,
Aristeu Achilles, Arisio Viana, Lemos de Brito, Jayme de Barros, Lourenço Filho, Carlos Drummond de Andrade, Almir de Andrade, Artur Neiva (Lacerda,
1994, p. 248).
Durante a organização da obra, Capanema solicitava às instituições e repartições,
cujas áreas fossem contempladas pelo projeto, relatórios de todas as atividades
realizadas. Ao então diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, por
exemplo, Capanema solicitou, em carta de outubro de 1940, um relatório das
atividades acompanhado de documentação fotográfica.
Complementando o material solicitado, o ministério se encarregou de produzir
as imagens, orientando previamente os fotógrafos sobre o que deveria ser fotografado. As fotografias deveriam representar o progresso das regiões brasileiras,
assim como englobar aspectos dos prédios de instituições governamentais, obras,
monumentos e tipos humanos. Segundo comentário do fotógrafo Erich Hess,
tudo deveria ser fotografado, menos a miséria. (Lacerda, 1994, p. 249).
As fotos seriam agrupadas em temas como Produção, Educação e Saúde, Exército (com ênfase na produção bélica nacional), Comunicações, Trabalho (com
foco no operário e nas máquinas, ferramentas e construções), Marinha, Aviação,
Comércio, Turismo, Justiça e Urbanismo.
Segundo Aline Lacerda (1994), os documentos do arquivo indicavam que Capanema teria designado quatro fotógrafos para cobrir as realizações do governo
federal em todo o país: Mario Baldi, responsável em fotografar os estados do
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Pará, Amazonas, Maranhão e Piauí; Erwin von Dessauer (Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pernambuco); Paulo Alves (Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito
Santo) e Erich Hess (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Além destes,
participaram posteriormente do projeto os fotógrafos Paul Stille, Jean Manzon,
Peter Lange, Arno Kikoler, Jorge de Castro, Epaminondas, a revista O Cruzeiro e
a Agência Nacional. Além das fotografias, Capanema pensava em utilizar ilustrações produzidas por Guignard, Burle Marx, Portinari e Santa Rosa.
Fonte: LACERDA, Aline Lopes de. A “Obra Getuliana” ou como as imagens comemoram
o regime. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, v. 7, n. 14, 1994, p. 241-263.

Ouro Preto

Ouro Preto (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.
A cidade de Ouro Preto está situada a 96 km de Belo Horizonte. Nascida de um
simples arraial, logo se tornou a Vila Rica de Albuquerque de Nosso Senhor do
Pilar de Ouro Preto, apelidada mais tarde simplesmente de Vila Rica, capital da
Capitania das Minas Gerais. Em 1823 recebeu a denominação Ouro Preto, nome
confirmado pela Carta Imperial de 20 de março, quando também foi agraciada
com o título de Imperial Cidade.
Em 1933, pelo Decreto nº. 22.928, de 12 de julho, a cidade de Ouro Preto foi
declarada Monumento Nacional. Por meio do Processo nº. 70-T-38, em 1938, o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto, inscrevendo-o no Livro do
Tombo de Belas Artes. Em 1986, Ouro Preto foi também inscrita nos Livros do
Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Assim foi descrita a importância da cidade em seu processo de tombamento:
Somente na segunda metade do século XVIII é que Vila Rica
começou a tomar o aspecto atual. O surgimento das duas principais Ordens Terceiras, a do Carmo e a São Francisco, entre
1740 e 1760, gerou um movimento de construção de igrejas,
nas quais trabalhariam tanto os mestres portugueses como
uma primeira geração de artistas mineiros, com uma nova e
mais livre interpretação dos elementos formais, a exemplo de
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o mais importante
nome da época. (...) [Nesse momento] grandes obras públicas
são erigidas, como o Palácio dos Governadores, os inúmeros e
bem ornamentados chafarizes, as sólidas pontes de cantaria.
(...) as primitivas construções particulares de canga ou paua-pique cedem lugar a prédios com reforço de alvenaria, com
maiores requintes de acabamento e surgem também empreendimentos urbanos de maior vulto. Até fins do século, a vila
viu melhorar o seu arruamento, com praças e ruas pavimentadas em pedra. Estão construídas ou em fase de conclusão,
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dentre outras, as Matrizes de Nossa Senhora da Conceição e
Nossa Senhora do Pilar de Antônio Dias, as belas igrejas do
Carmo (...) e de São Francisco de Assis (1766) – obra-prima
do Aleijadinho, onde a dinâmica barroca se verifica a partir do
frontispício em planos, destacando-se a portada monumental.
Destacam-se ainda a bela Igreja de Nossa Senhora do Rosário,
sede de uma irmandade de pretos, cuja planta é toda resolvida
em curvas, e a Igreja de Santa Efigênia, pertencente a outra
irmandade de pretos, pelo seu excepcional conjunto de talha,
tendo ali trabalhado o entalhador e escultor Francisco Xavier
de Brito, que igualmente colaborara na Matriz do Pilar.
Em 1980 a Unesco reconheceu Ouro Preto como Patrimônio Mundial.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Ouro Preto; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/
Processo nº. 0070-T-38.

Paço Municipal

Casa de Câmara e Cadeia/ Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Endereço: Praça da Purificação, s/n. Centro. Santo Amaro/BA.
Em 1769, com apoio financeiro da Coroa, foi construída a Casa de Câmara e
Cadeia de Santo Amaro, povoação que fora elevada em 1727 à categoria de vila.
Sua planta, cópia do Paço Municipal de Salvador, é constituída por dois pavimentos desenvolvidos a partir de um pátio retangular; a fachada é dividida em
três grandes vãos sustentados por pilastras e cada lateral possui uma galeria de
arcos nivelada ao térreo.
Em 1916, o prédio tornou-se sede da Imprensa Oficial da Vila e, na década de
1920, a cadeia que funcionava no pavimento térreo foi transferida de local. Atualmente, é a sede da Prefeitura Municipal de Santo Amaro.
Em 1941, o Paço Municipal de Santo Amaro foi tombado pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrito no Livro do
Tombo Histórico.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0285-T.

Panair do Br asil
Pioneira da aviação comercial no Brasil, a companhia aérea Panair do Brasil
S.A. surgiu em 1929, como subsidiária da empresa norte-americana Nyrba (New
York-Rio-Buenos Aires), fundada pelo americano Ralph O’Neill. Ao ser incorporada pela Pan American Airways em 1930, teve seu nome modificado de Nyrba
do Brasil para Panair do Brasil, em referência à empresa controladora.
A Panair do Brasil começou a operar com os hidroaviões Consolidated Commodore e Sikorsky S-38, e o primeiro avião decolou em novembro de 1930, transportando correio de Belém até Santos. O serviço de transporte de passageiros foi
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inaugurado em março de 1931, com uma viagem de Belém ao Rio de Janeiro,
realizada em cinco dias, com escalas para pernoite. Em 1943, já com várias rotas
nacionais, a Panair foi autorizada a estender suas linhas a todos os países sulamericanos e, mais tarde, em 1946, após a Segunda Guerra, foi a primeira empresa latino-americana a voar para a Europa, chegando até Londres e, posteriormente, a Paris, Roma e Frankfurt. Seus destinos incluíam ainda países da África
(Egito, Cabo Verde, Libéria, Senegal) e do Oriente Médio (Turquia, Líbano).
Inicialmente operando com tripulações norte-americanas, a Panair teve como
primeiro piloto brasileiro Coriolano Luiz Tenan (1904-1998), que assumiu o comando de uma das aeronaves em 1935. A partir de 1943, o engenheiro Paulo
Sampaio (1907-2002), no cargo de diretor-presidente e gerente-geral da Panair
do Brasil, empenhou-se na nacionalização do capital da companhia, cujas ações
eram constituídas em sua totalidade por capital norte-americano. Na década de
1950, a mesma já se encontrava controlada por empresários brasileiros intimamente ligados à indústria europeia, capitaneados por Mário Wallace Simonsen e
Celso da Rocha Miranda.
Além dos hidroaviões Consolidated Commodore e Sikorsky S-38, a Panair utilizou as aeronaves Douglas DC-3, Douglas DC-8, Lockheed L-049/149 Constellation, PBY-5 Catalina e Sud-Aviation SE-210 Caravelle. Estas últimas foram
introduzidas pelo Grupo Rocha Miranda-Simonsen na década de 1960.
No início, a administração da empresa tinha sede no Rio de Janeiro, com manutenção dos aviões baseada em Belém. Em 1936, foram concluídos o edifício
da sede da empresa e o hangar de manutenção no aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro, por ela ocupado até 1965. A Panair era ainda proprietária
da Celma, uma avançada oficina de retificação de motores. Durante a Segunda
Guerra Mundial, a Panair do Brasil, autorizada pelo governo brasileiro através do
Decreto-Lei nº. 3462, de 25 de junho de 1941, construiu e manteve os aeroportos
de Amapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador, pontos
estratégicos para o tráfego de aviões de guerra, o transporte militar em trânsito e
o patrulhamento das águas do Atlântico Sul.
O término das atividades da Panair do Brasil foi motivo de polêmica, pois
mesmo sendo considerada a empresa com o melhor serviço e com a mais moderna operação na travessia do Atlântico Sul, a empresa teve seu certificado de
operação cassado durante o governo do presidente Castelo Branco, em 1965.
Segundo diversos autores, a destruição da companhia foi uma consequência da
perseguição movida pelo regime militar contra os empresários Celso da Rocha
Miranda e Mário Wallace Simonsen, proprietários da Panair, e uma maneira de
favorecer a Varig, que incorporou suas rotas internacionais, aeronaves e agências.
Posteriormente, os proprietários da Panair entraram na justiça para contestar o
ato do governo, mas somente em 1984 seus herdeiros tiveram sucesso na ação
movida contra a União Federal, comprovando que a falência fora declarada de
forma fraudulenta.
Desde 1966, um grupo de cerca de 400 pessoas autodenominado Família Panair – formado por ex-funcionários da empresa, seus descendentes e amigos –
reúnem-se em um almoço anual em homenagem à Panair do Brasil.
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Fonte: PEREIRA, Aldo. Breve história da aviação comercial brasileira. Rio de Janeiro:
Europa Empresa Gráfica e Editora, 1987; BARBOSA, Nair Palhano. Nas asas da história:
lembranças da Panair do Brasil. Rio de Janeiro: Agir, 1996; SASAKI, Daniel Leb. Pouso
forçado. Rio de Janeiro: Record, 2005.

Passos (ver Congonhas)
Pátio e Igreja de São Pedro

Igreja de São Pedro dos Clérigos e Pátio de São Pedro: conjunto arquitetônico/
Concatedral de São Pedro dos Clérigos
Endereço: Rua de São Pedro, s/n. Centro. Recife/PE.
Construída a partir de 1728 e concluída em 1788, a Igreja de São Pedro dos
Clérigos é um dos mais importantes monumentos histórico-religiosos do Brasil.
Ela está localizada no Pátio de São Pedro, conjunto arquitetônico composto por
vinte casas térreas e assobradas, coladas umas às outras, que possuem mais de
dois séculos de existência. Na área livre, grupos populares de frevo, maracatu
e ciranda constantemente se apresentam. Além disso, também podem ser encontrados no Pátio restaurantes e bares que servem comidas regionais, lojas de
artesanato, antiquários e até mesmo um pequeno Museu do Carnaval.
O projeto da igreja, executado pelo arquiteto Manuel Ferreira Jácome, possui
planta de base retangular e nave octogonal, o que denota características barrocas. A fachada principal apresenta trabalhos em cantaria, com destaque para
o pórtico em pedra arenítica, colunas gêmeas coríntias, duas torres simétricas
coroadas com cúpulas e cercadas por balaústres, separadas por um frontão com
a imagem de São Pedro em um nicho. Interiormente, a pintura do forro da nave,
que representa São Pedro abençoando o mundo, foi obra do pintor João de Deus
Sepúlveda. A capela-mor foi inteiramente esculpida em madeira e o sacrário e o
púlpito foram feitos em jacarandá.
Por decreto do Papa Bento XV, no dia 26 de junho de 1918, a igreja foi elevada
à Concatedral do Arcebispado de Olinda e Recife.
Em 1938, a Igreja de São Pedro foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes.
Em 1966, foi feita pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN) uma proposta de extensão do tombamento da igreja, justificada pela
importância em preservar a feição monumental da igreja, que vinha sendo ameaçada pelo crescimento urbano ocorrido na cidade desde a década de 1950.
Foram empreendidas obras de conservação e restauração em 1953.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de São Pedro dos Clérigos e Pátio de São Pedro:
conjunto arquitetônico (Recife/PE); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo
nº. 0123-T-38; IPHAN. Inventário nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados: manual de preenchimento. Brasília: IPHAN, 2001.

Patrimônio (ver SPHAN)

215

Paulo Sampaio (ver Panair do Br asil)
Paulo Thedim Barreto

(Rio de Janeiro/RJ, 1906 – Rio de Janeiro/RJ, 1973)
Formado em arquitetura, trabalhou como professor na Faculdade Nacional de
Arquitetura da Universidade do Brasil e, anteriormente, no Colégio São Bento,
no Rio de Janeiro, onde realizou um levantamento arquitetônico bastante cuidadoso do Mosteiro de São Bento e sua igreja, que levou os religiosos beneditinos a
indicá-lo a Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Integrou o primeiro grupo de técnicos mobilizados por Rodrigo Melo Franco
de Andrade, quando este organizou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). No início de suas atividades no SPHAN, realizou levantamentos para posterior tombamento de diversos monumentos do Rio de Janeiro,
antigo Distrito Federal, e do Espírito Santo, além de ter participado do projeto do
Museu das Missões, no Rio Grande do Sul, e de pesquisas aprofundadas sobre o
traçado das igrejas barrocas mineiras, sobretudo as trabalhadas por Aleijadinho.
Em 1949, Paulo Thedim Barreto defendeu a tese intitulada Casas de Câmara e
Cadeia, em concurso de acesso à cadeira de Arquitetura do Brasil da Faculdade
Nacional de Arquitetura. Nos anos de 1950, chefiou a Seção de Obras da Diretoria de Conservação e Restauração.
Em 1960, tornou-se chefe da Seção de Arte da Diretoria de Estudos e Tombamento, na então Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN). De suas pesquisas resultaram grandes quantidades de documentos
relativos aos monumentos que inventariou. No mesmo ano, ganhou uma bolsa
de seis meses para estudar a arquitetura portuguesa, em Portugal, pela Fundação
Calouste Gulbenkian.
Publicou, na Revista do Patrimônio, os seguintes artigos: “Casa da fazenda em
Jurujuba”, em 1937; “Arquitetura do Piauí”, em 1938; “Casas de Câmara e Cadeia”, em 1947. Escreveu, também, diversas matérias sobre o patrimônio cultural
brasileiro em jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Suas últimas funções foram exercidas no Departamento de Assuntos Culturais
do Ministério de Educação e Cultura (MEC), como assessor do então diretor
Renato Soeiro.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Paulo Thedim Barreto; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Paulo Thedim Barreto.

Pavilhão do Br asil na feir a de 1939

Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York (1939-1940)
A Feira Mundial de Nova York foi concebida com o intuito de revitalizar os
negócios da cidade, atingidos pela crise econômica norte-americana devido à
queda da bolsa em 1929, e realizou-se na localidade de Flushing Meadows, no
Queens. O Ministério da Agricultura – setor do governo encarregado da seleção
dos arquitetos para construções oficiais no exterior – organizou um concurso
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entre os arquitetos modernistas, que foi ganho por Lucio Costa. Este, então, convidou Oscar Niemeyer, classificado em segundo lugar, para trabalharem juntos
no projeto, que foi concebido ao longo de um ano e construído em apenas cinco
meses. O pavilhão teve a sua pedra fundamental lançada em 16 de abril de 1939
e foi inaugurado em 7 de setembro do mesmo ano.
Considerado por Lauro Cavalcanti como um projeto determinante para a impulsão da arquitetura moderna brasileira em sua relação com os Estados Unidos
(2006, p. 173), o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York teria iniciado “o estabelecimento de uma linguagem brasileira própria, independente e autônoma da
matriz européia” (Ibidem, p. 184), mesmo utilizando o vocabulário do arquiteto
Le Corbusier.
A edificação de três andares, projetada com planta em forma de L, apresentava
estrutura mista de aço e concreto e três pequenos blocos isolados no jardim, perto
do lago, para abrigar exemplares de flora e fauna brasileira. De uma das fachadas,
saía uma rampa sinuosa, que guiava o visitante até o jirau, coberto por uma marquise curva. Do jirau se avistava o interior do primeiro andar, o térreo e o lago. O
pavilhão contava com auditório, salão de exposições, restaurante, bar, cafeteria e
balcão de informações.
Em seu interior, a arte brasileira se encontrava representada pela réplica da escultura Moça reclinada, de Celso Antônio, e por três grandes painéis de Cândido
Portinari: Jangadas do Nordeste, Cena gaúcha e São João.
O arquiteto Paul Lester Wiener foi contratado para organizar as exposições, que
constavam de vários tipos de matérias-primas: grãos de café, erva-mate, fibras
têxteis, formas geométricas feitas das mais variadas madeiras maciças brasileiras, borracha, cânhamo, objetos indígenas e enlatados de produtos típicos, como
palmito, soja, castanha-do-pará e de caju. Foram expostas fotos de Marcel Gautherot, que retratavam Ouro Preto, obras de Aleijadinho, o prédio da Associação
Brasileira de Imprensa e as obras da sede do Ministério da Educação e Saúde
(Palácio Gustavo Capanema). Uma vitrine exibia livros de Machado de Assis,
Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, do historiador Rocha Pombo e o tomo Nova
política do Brasil, de Getúlio Vargas. Em diferentes balcões podiam-se provar o
cafezinho e o mate, assim como doses de cachaça com limão, a caipirinha, em
um bar.
Fonte: CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem
na arquitetura (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

Pelourinho (ver Salvador)
Peter Lange

Hans Peter Lange
(?, Alemanha, ? – ?, ?)
Fotógrafo alemão. Realizou trabalhos para o Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, retratando o patrimônio brasileiro em
Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A partir de sua experiência em viagens fotogra-
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fando o patrimônio cultural, Peter Lange foi chamado pelo ministro Gustavo
Capanema, do qual era amigo, para integrar a equipe de fotógrafos da publicação
A Obra Getuliana. O livro, que não chegou a ser publicado, consistia em cobrir as
grandes obras de Getúlio Vargas entre os anos 1930 e 1940.
Entre as décadas de 1930 e 1940, Lange realizou trabalhos para O Observador
Econômico (1939) editado por Olímpio Guilherme, e para a revista O Cruzeiro.
Dividiu um laboratório fotográfico com Erich Hess, na década de 1930/40. De
acordo com Hess, Peter Lange deixou a fotografia, e como tinha por hobby a
coleção de pedras, acabou entrando para o comércio de pedras preciosas, abrindo
uma loja.
Fonte: CPDOC. Depoimento de Erich Hess a Ana Maria de Lima Brandão, Cássia Maria Melo da Silva e Aline Lopes Lacerda, jun. 1987. CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV); A FOTOGRAFIA na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem
preliminar. Coordenação de Francisca Helena Barbosa Lima, Mônica Muniz Melhem,
Oscar Henrique Liberal de Brito e Cunha. Rio de Janeiro: IPHAN, Copedoc, 2008.
(Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN; 4); LACERDA, Aline Lopes de. A
“Obra Getuliana” ou como as imagens comemoram o regime. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro: CPDOC/FGV, v. 7, n. 14, 1994, p. 241-263;

Peter Scheier

(Glogau, Silésia, Polônia, 1908 – Ainring, Alemanha, 1979)
Graduado pela Escola de Comércio de Glogau, Scheier trabalhou na loja de
departamentos de seus pais até 1928, e depois em uma indústria de açúcar em
Hohenau, na Áustria, onde permaneceu até 1937.
De família judia, Scheier chegou ao Brasil ainda em 1937, refugiando-se da
Alemanha nazista. No início, trabalhou em uma indústria frigorífica e vendia
cúpulas de abajures. Devido às dificuldades de carregar o mostruário, produziu
um catálogo com as fotografias das cúpulas.
Mais tarde, Scheier se empregou como tipógrafo no jornal O Estado de São Paulo. De 1945 a 1951, atuou como fotojornalista na revista O Cruzeiro, do grupo
Diários Associados, onde trabalhou muitas vezes em dupla com o jornalista Nelson Cândido Motta.
Fundou o Foto Studio Peter Scheier em 1940, iniciando suas atividades com o
registro de eventos sociais, como festas no Jóquei Clube, na Hípica e no Clube
Paulistano, casamentos, bailes, formaturas e inaugurações. O estúdio funcionou
até 1975, ano em que Scheier retornou à Alemanha.
Além das atividades sociais, Scheier fotografou obras do arquiteto Rino Levi,
como o Cine Ipiranga, o Hotel Excelsior, o Edifício Porchat; de Bernardo Rudofsky, como a residência João Arnstein; de Lina Bo Bardi; e de Oswaldo Bratke,
entre elas a residência Oscar Americano. Fotografou ainda as atividades, os eventos e a constituição do acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP), desde a
sua inauguração em 1947 até 1953. Através do contato com o seu diretor, Pietro
Maria Bardi e com a arquiteta Lina Bo Bardi, Scheier passou a realizar trabalhos
para a revista de arte e arquitetura Habitat, editada pelos Bardi em São Paulo, e
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a documentar a produção do Studio de Arte Palma e da Fábrica de Móveis Pau
Brasil Ltda., de propriedade dos Bardi.
Em 1952, iniciou seus trabalhos de fotografia industrial, realizando fotos para
Ultragaz (1952-1954), Klabin (1953, 1963), Rhodia (1954-1968), Volkswagen
(1954-1957), Metalleve (1959) e Aço Villares (1968). De 1958 a 1962, Scheier foi
fotógrafo oficial da TV Record, para a qual registrou eventos, artistas e músicos,
nacionais e internacionais, como Nat King Cole, Marlene Dietrich, Ella Fitzgerald e Sammy Davis Junior.
Participou de exposições, no Brasil e no exterior, entre as quais se destacam a exposição 30 anos de Visão e Multivisão, no Museu de Arte de São Paulo, em 1970,
e a Exposição Mundial de Osaka, também de 1970, para a qual Scheier produziu
uma apresentação em multivisão.
Postumamente, suas fotografias fizeram parte de exposições coletivas, Saudades
do Brasil: a era JK, no Museu de Arte de São Paulo (MASP), em 1992; Brasil, um
refúgio nos trópicos, no Centro Cultural São Paulo, em 1996; Três Gerações de fotógrafos no CAP, na Sala de Artes Plásticas do Clube Atlético Paulistano, em 2002;
e SP 450: entre lembranças e utopias, no Museu de Arte Brasileira, em 2004.
Publicou os livros Paraná, Brasil. Edição Comemorativa do 1º Centenário do
Estado do Paraná (1953); São Paulo, fastest growing city in the world (1954); Imagens do Passado de Minas Gerais (1968); e Brasília Vive! (s.d.), os três últimos publicados pela Livraria Kosmos Editora.
Grande parte do acervo e da documentação de Peter Scheier pertencem atualmente ao Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.
Fonte: GOUVEIA, Sonia Maria Milani. O homem, o edifício e a cidade por Peter Scheier.
Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo),
FAUUSP, São Paulo, 2008.

Petrópolis

Conjunto urbano-paisagístico de Petrópolis
Município do Estado do Rio de Janeiro
A cidade de Petrópolis foi fundada por iniciativa do imperador D. Pedro II,
que, em 1843, designou o engenheiro alemão major Júlio Frederico Koeler para
planejar a construção de um palácio para a família imperial e de uma cidade nas
terras da fazenda do Córrego Seco, comprada por seu pai. No Plano Koeler, a
forma da cidade era determinada tanto pelas ruas que seguiam o curso dos rios
ao longo de vales, quanto pela hierarquização do espaço urbano em três níveis: a
área do Palácio Imperial, a Vila Imperial, e os Quarteirões – bairros mais afastados onde os colonos alemães, que começaram a chegar em 1845, estabeleceramse. O núcleo de Petrópolis estruturou-se a partir da Rua da Imperatriz, onde
está situado o Palácio Imperial; da Rua do Imperador, que desde a sua fundação
abriga o comércio, os hotéis e os prédios públicos da cidade; e da Rua D. Afonso,
atual Avenida Koeler, de uso residencial para a corte oitocentista. O clima ameno
determinou ainda o estabelecimento de residências de veraneio pelo imperador e
sua corte, implicando uma ocupação sazonal da cidade.
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A atuação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
em Petrópolis data de 1938, a partir da inscrição de alguns bens individuais de
valor histórico e arquitetônico do século XIX. A cidade possui dois conjuntos
urbanos distintos inscritos nos Livros do Tombo. O primeiro deles, o Conjunto
Arquitetônico da Avenida Koeler, foi inscrito no Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico (LAEP) em 1964, a pedido do Instituto Histórico de
Petrópolis, cuja iniciativa foi apoiada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN), com o objetivo de preservar o acervo urbanopaisagístico constituído pela área da Avenida Koeler. Em 1967, foi inscrito nos
Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e de Belas Artes o
segundo conjunto, intitulado Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da
Confluência ou de Koblenz, justificado pelo seu valor arquitetônico e histórico
e por ser a área onde está localizado o Palácio de Cristal, uma das poucas edificações íntegras do plano urbanístico realizado pelo major Koeler na primeira
metade do século XIX. Em 1980, o perímetro de tombamento do Conjunto Arquitetônico da Avenida Koeler foi estendido, a partir da solicitação da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, a fim de preservar a visibilidade do conjunto
e de incluir bens de incontestável valor histórico e arquitetônico, como a Praça
Princesa Isabel e a Catedral de Petrópolis.
Em 1981, o governo federal, através do Decreto nº. 85.849, atribuiu à cidade de
Petrópolis o título de Cidade Imperial, destacando o valor das edificações erguidas no século XIX e início do XX. Em consonância com a medida federal, a Prefeitura, através de uma carta endereçada ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), solicitou o tombamento de vários bens arquitetônicos da cidade. Diante da série de pedidos de tombamento e da crescente valorização da cidade, o IPHAN iniciou estudos para, mais uma vez, ampliar a área de
tombamento, considerando a cidade de excepcional valor histórico e paisagístico.
A definição do novo perímetro de tombamento do Conjunto Arquitetônico da
Avenida Koeler – cujo principal objetivo era garantir as premissas básicas do
Plano Koeler e, em especial, a conjugação adequada das paisagens naturais e
construídas – incorporou conjuntos urbanos, complexos fabris, edificações individuais e aspectos morfológicos, como os rios Piabanha e Quitandinha, entre
outros rios. O tombamento inicial foi novamente estendido em 1982.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0662; IPHAN. Inventário
nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados: manual de preenchimento. Brasília:
IPHAN, 2001; FORMULÁRIO Geral do Sítio Urbano – Petrópolis. Rio de Janeiro:
IPHAN, 2003.

Pinel, na Universidade

Edifício na Avenida Pasteur, 250 / Palácio Universitário, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro / Antigo Hospício de Pedro II
Endereço: Avenida Pasteur, 250. Urca. Rio de Janeiro/RJ.
A edificação, hoje pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
foi construída para abrigar o Hospício de Pedro II, fundado em 1841. O Hospí-

220

cio, edificado na chácara do Vigário-Geral – localizada na Praia Vermelha –, teve
como principal fomentador, junto com a Sociedade de Medicina e Cirurgia, o
Provedor da Santa Casa de Misericórdia José Clemente Pereira. Com a proclamação da República em 1889, o Hospício foi desanexado da Santa Casa pelo Governo Provisório e recebeu a denominação de Hospício Nacional de Alienados. Dez
anos depois, foi reanexado à Santa Casa, passando a se denominar Hospital de
Alienados. Em 1944, devido à transferência dos alienados para as colônias de
Jacarepaguá e de Engenho de Dentro, a edificação ficou vazia até ser ocupada
pela Reitoria da Universidade do Brasil em 1949; seguida pela Escola Nacional
de Educação Física e Desportos, em 1950, e pelas Faculdades Nacionais de Arquitetura e de Farmácia, de 1951 a 1952.
Consecutivamente, participaram do projeto e da construção do Hospício três
arquitetos representantes da arquitetura neoclássica do Rio de Janeiro: José Domingos Monteiro (autor do projeto inicial e chefe das obras); José Maria Jacinto
Rebelo (autor da modificação da planta da edificação principal e do risco da
capela de São Pedro de Alcântara); e Joaquim Cândido Guillobel (autor do pórtico). O lançamento da pedra fundamental do Hospício realizou-se em 1842,
sendo inaugurado em 1852, com metade da edificação pronta. Passou imediatamente a abrigar 144 alienados (74 homens e 70 mulheres), removidos da Santa
Casa da Misericórdia e da enfermaria provisória da Praia Vermelha. Suas obras
foram concluídas somente em 1855.
A edificação, predominantemente com dois pavimentos, apresenta planta-baixa
simétrica com quatro pátios internos, envoltos por corredores que davam acesso
aos quartos. A edificação constituía-se em dois blocos: o lado direito para os homens e o esquerdo para as mulheres, ambos com entradas independentes. Foram
realizadas obras entre 1890 e 1893 (acréscimo de seis corpos ao edifício principal,
dois pátios, e duas novas construções anexas); em 1904 (ampliação do edifício
principal, construções de dois pavilhões, criação de oficinas, necrotério, substituição da iluminação a gás pela iluminação elétrica); de 1944-1945 (restauração
do telhado); em 1946 (projeto de adaptação para abrigar a Universidade do Brasil, ficando a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, DPHAN
responsável pelo gerenciamento das obras); em 1975 (remodelamento da capela);
e 1990 (restauração do telhado, reconstituição das partes em estuque, pintura
geral, substituição das instalações elétrica, hidráulica e sanitária).
A solicitação da inscrição do Palácio Universitário no Livro do Tombo Histórico foi feita ao diretor da DPHAN pelo então reitor Pedro Calmon, em 1953. O
tombamento, entretanto, só se efetivou em 1972.
Atualmente, o Palácio encontra-se ocupado: pelo Fórum de Ciência e Cultura;
pela Escola de Comunicação; pela Faculdade de Educação; pelo Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas; e pela Faculdade de Economia e Administração.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário. Edifício na Avenida Pasteur, 250; ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0503-T-53; CAETANO, Lucinda Oliveira. Palácio
Universidade do Brasil ex-Hospício de Pedro II: Imagens & Mentalidades. 1993. Dissertação (Mestrado em Belas Artes), Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro; CALMON, Pedro. O Palácio da Praia Vermelha – 1852-1952. 2.
ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.
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Profetas (ver Congonhas)
Prudente de Mor ais

Francisco de Paula Prudente de Morais Neto
(Rio de Janeiro/RJ, 1904 – Rio de Janeiro/RJ, 1977)
Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil, no ano de 1926. Foi professor de Técnica da Crítica e História Geral da Literatura, na Faculdade de
Filosofia e Letras da Universidade do Distrito Federal, faculdade que dirigiu até
a sua extinção, em 1939. Adotou o pseudônimo de “Pedro Dantas”, talvez como
estratégia para evitar confusões com os nomes de seu avô, o presidente Prudente
de Morais, ou seu primo paulista, Prudente de Morais Neto. O escritor manteve
uma amizade bastante próxima com Manuel Bandeira, que o citava com frequência nas Crônicas da Província do Brasil, e Mário de Andrade – que, em Os Filhos
da Candinha, relata algumas situações envolvendo o “Prudentinho”, como era
conhecido. Era também muito próximo de Rodrigo Melo Franco de Andrade,
de quem prefaciou o livro Os Velórios. A partir da Semana de Arte Moderna de
1922, integrou o movimento modernista literário no Rio de Janeiro, tendo fundado, juntamente com Sérgio Buarque de Holanda, a revista Estética – marcando
o início de sua carreira literária – e participado ativamente nas revistas Terra Roxa
e Antropofagia. Escreveu, também, na revista A Ordem, onde manteve uma seção
de crítica de poesia. Ao longo de sua carreira, produziu diversos trabalhos, tendo
publicado o ensaio Notícia sobre o romance brasileiro, em 1939, além de ser autor
do poema A cachorra, festejado por Manuel Bandeira como obra-prima da poesia
brasileira. O escritor foi presidente da Associação Brasileira de Imprensa, entre
1975 e 1977, redator-chefe do Diário de Notícias, e dirigiu a sucursal carioca de
O Estado de S. Paulo.
Participou, no campo do patrimônio, do período inicial da criação do Serviço
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), contribuindo informalmente como consultor jurídico.
Fonte: Associação Brasileira de Imprensa. Presidentes. Disponível em: <www.abi.org.
br>. Acesso em: 18 out. 2009.

Quadro de Nossa Senhor a da Penha
Quadro de Nossa Senhora das Alegrias

O quadro de Nossa Senhora das Alegrias, que se encontra no Convento de Nossa
Senhora da Penha, em Vila Velha/ES, foi trazido de Portugal pelo Frei Pedro Palácios em 1558 e instalado inicialmente em uma gruta. Segundo uma lenda local,
esse quadro teria sumido diversas vezes da gruta, sendo encontrado somente no
alto do morro onde hoje está o convento. A devoção inicial do convento era Nossa
Senhora das Alegrias – advinda das sete alegrias de Maria –, e passou a ser Nossa
Senhora da Penha, em referência ao penhasco.
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Fonte: Painel de N. Sra. das Alegrias (1558) e Imagem de N. Sra. da Penha (1569). Disponível em: <http://conventodapenha.org.br/n-sra-das-7-alegrias>. Acesso em: 2010; Espírito Santo (Estado). Secretaria de Estado da Cultura. Conselho Estadual de Cultura.
Arquitetura. Introdução e texto por Renata Hermanny de Almeida. Vitória: SECULT,
2009. p. 366-376.

Quadro dos Reis Magos (ver Igreja Matriz e
residência dos Jesuítas)
Quinta da Boa Vista

Endereço: Av. Pedro II, entre as Ruas Almirante Baltazar e Dom Meinrado. São
Cristóvão. Rio de Janeiro/RJ.
A área onde se encontra a Quinta da Boa Vista pertencia, originalmente, à
sesmaria de padres jesuítas, quando foi comprada pelo comerciante português
Elias Antonio Lopes, em 1759. Em 1803, este inicia a construção de uma grande
residência de campo, a Chácara do Elias, que, com a chegada da Família Real ao
Rio de Janeiro foi cedida à monarquia, passando a chamar-se de Paço Imperial
de São Cristóvão.
A chácara foi reformada e ampliada entre os anos de 1808 e 1815 pelos arquitetos Manoel da Costa e John Johnson. As obras foram interrompidas com o
falecimento de Manoel da Costa e retomadas pelo arquiteto francês José Pedro
Pezerat, que as finalizou em 1830. Nesse ano, D. Pedro I ordenou o embelezamento do parque e construiu o chafariz em frente ao Palácio. Novas obras foram
realizadas no Palácio, na década de 1850, pelo arquiteto Manuel de Araújo Porto
Alegre, que contou com a colaboração do arquiteto, pintor e cenógrafo Mário
Bragaldi. Os jardins da Quinta da Boa Vista foram projetados por Auguste François Marie Glaziou e Manoel Gomes Archer entre 1866 e 1876, sendo acrescentados à propriedade rios, lagos, grutas, pontes e cascatas.
Com a proclamação da República a residência da Quinta foi desocupada e passou a abrigar a primeira Assembleia Constituinte. Em 1891, o edifício ficou sob
responsabilidade do Ministério da Fazenda, sendo o Museu Nacional para ali
transferido em 1892. O governo do município do Rio de Janeiro iniciou obras
que promoveram o remodelamento do parque em 1910 e, dois anos depois, assumiu sua administração. Com exposições inteiramente remodeladas, o Museu
Nacional foi reaberto ao público em 1914.
Entre a década de 1960 e início da década de 1970, a Quinta perdeu parte de
sua área para outros órgãos municipais e para a realização das obras do Viaduto
de São Cristóvão. Com a inclusão da Quinta da Boa Vista na Área de Proteção
Ambiental (APA), em 1986, foi contratado o arquiteto Alcides Rocha Miranda
para coordenar o projeto de recuperação arquitetônica e museológica. Em 1993,
desenvolveu-se o Plano Diretor para o Palácio e sua área de entorno, com base nos
trabalhos realizados anteriormente por Alcides Rocha Miranda.
O tombamento do Paço de São Cristóvão pelo Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN), em 1938, inclui a Quinta da Boa Vista como área
a ser preservada. Além de abrigar o Museu Nacional, administrado pela atual
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e o Jardim Zoológico do Rio de
Janeiro, inaugurado em 1945, a Quinta funciona como parque.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Quinta da Boa Vista (Rio de Janeiro/ RJ); MUSEU
NACIONAL/UFRJ, ESCRITÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO. Programa de Revitalização do Museu Nacional/UFRJ. Relatório de Atividades. Projeto da Nova Exposição:
Arquitetura & Design. Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ, 2002. Disponível em:
<http://www.ppgasmuseu.etc.br/pne2003/pdf/ETC-MN-2002_Arquitetura&Design.
pdf>. Acesso em: 2010.

R achel de Queiroz

(Fortaleza/CE, 1910 – Rio de Janeiro/RJ, 2003)
A escritora Rachel de Queiroz foi a primeira mulher a fazer parte da Academia
Brasileira de Letras ocupando a cadeira nº. 5 a partir de 4 de agosto de 1977.
Fugindo da seca, mudara-se com a sua família para o Rio de Janeiro em 1917,
em seguida para Belém do Pará, e retornaram à Fortaleza em 1919. Diplomouse em 1925 no curso normal do Colégio da Imaculada Conceição, aos 15 anos.
Tornou-se colaboradora efetiva do jornal O Ceará a partir de 1927 e foi, no ano
seguinte, convidada como colaboradora permanente do recém-criado jornal O
Povo. Colaborou, no Rio de Janeiro, com os jornais Diário de Notícias e O Jornal
e com a revista O Cruzeiro; em São Paulo, com o Estado de S. Paulo; e ainda, com
o Diário de Pernambuco.
Entre suas obras, encontram-se O Quinze, seu primeiro livro publicado (1930),
João Miguel (1932), Caminho de pedras (1937), e As três Marias (1939). É autora
de mais de duas mil crônicas, reunidas nos livros: A donzela e a moura torta; 100
Crônicas escolhidas; O brasileiro perplexo e O caçador de tatu. Escreveu ainda peças
de teatro, ganhando o prêmio de teatro do Instituto Nacional do Livro com A
Beata Maria do Egito (1958), publicou o livro infantil, O menino Mágico, e trabalhou como tradutora.
Fez parte do Conselho Federal de Cultura (1967-1989), participou como delegada do Brasil na 21ª Sessão da Assembleia Geral da ONU (1966).
Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Graça Aranha de literatura em 1931
pelo livro O Quinze; o Prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira com As três Marias
(1939); Prêmio Nacional de Literatura pelo conjunto de sua obra (1980); a Medalha
Rio Branco do Itamaraty (1985); o Prêmio Luís de Camões (1993); e o título de
Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (2000).
Fonte: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Verbete Rachel de Queiroz. Disponível
em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=261&sid=115>
Acesso em: 2011; ITAÚ CULTURAL. Verbete Raquel de Queiroz. In: Enciclopédia Itaú
Cultural Literatura Brasileira. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/indexcfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=5323&cd_
item=35>. Acesso em: 2011.
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R aja Gabaglia

Fernando Antônio Raja Gabaglia
(Rio de Janeiro/RJ, 1895 – Rio de Janeiro/RJ, 1954)
Bacharel em direito. Foi professor catedrático de Geografia do Colégio Pedro II.
Lecionou ainda na seção de Geografia e História da Universidade do Distrito Federal (UDF), no Instituto La-Fayette, no Instituto de Educação, na Universidade
do Brasil (Faculdade Nacional de Direito) e na Faculdade Católica de Filosofia.
De 1933 a 1945, ocupou o cargo de Diretor do Externato do Colégio Pedro II.
Destacou-se, a partir da década de 1920, no campo acadêmico da Geografia
e no da política educacional brasileira, contribuindo para a renovação e difusão
da ciência geográfica. Entre 1926 e 1927, pretendia, juntamente com Everardo
Backheuser e Carlos Delgado de Carvalho, organizar o Curso Superior Livre de
Geografia, na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, destinado a auxiliar e
atualizar os professores de ensino primário e secundário. Na década de 1930,
contribuiu em conjunto com seu irmão, o também professor João Capistrano
Raja Gabaglia, para a formação do Conselho Nacional de Geografia (CNG) e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi um dos fundadores,
em 1941, do curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia do Instituto
La-Fayette, embrião da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi criada
somente nos anos de 1950.
Ocupou o cargo de Secretário Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal,
em 1944. Foi membro do Diretório Central do Conselho Nacional de Geografia;
sócio dos Institutos Histórico e Geográfico de São Paulo e do Ceará; da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, desde 1918; da American Geographical
Society e da Sociedade de Geografia de Lima. Eleito sócio efetivo do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro em 1948; foi também presidente da Comissão
Organizadora do X Congresso Brasileiro de Geografia, em Belém, em 1943.
Apresentou a tese As Fronteiras do Brasil no concurso para catedrático de
geografia do Colégio Pedro II em 1918 e a tese Dos Mandatos Internacionais no
concurso de livre docente da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil.
Escreveu inúmeros trabalhos, entre os quais Leituras Geográficas (1933), Práticas
de Geografia, Litoral do Brasil, Da estrutura da Sul América, Das linhas de penetração da navegação brasileira.
Fonte: Proposta para sócio efetivo. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v.
201, p. 205-206, out./dez. 1948 (publicado em 1950); MACHADO, Mônica Sampaio.
Os satélites da Matriz carioca da Geografia brasileira, 1940-1970. Anais do X Encontro
de Geógrafos da América Latina, 20 a 26 de março de 2005, Universidade de São Paulo.
Disponível em: <http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Teoriaymetodo/Investigacion/25.pdf>. Acesso em: nov. 2011; Colégio Pedro II - Ex-Diretores. Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/ocolegio/ex-diretores.htm. Acesso em: 2011.
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Reis

José de Souza Reis
(?, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 1986)
Graduou-se engenheiro-arquiteto em 1929 pela Escola Nacional de Belas Artes no
Rio de Janeiro, recebendo o grau máximo e sendo laureado com a medalha de ouro.
Sua atuação no campo do patrimônio teve início em 1938, quando foi contratado pelo ministro Gustavo Capanema para integrar o quadro de arquitetos do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), assessorando
seu diretor, Rodrigo Melo Franco de Andrade, nos primeiros trabalhos de restauração e tombamento então realizados. Entre 1946 e 1963 exerceu as funções de
chefe da Seção de Projetos da Divisão de Conservação e Restauração e de diretor
da mesma Divisão, primeiramente, em 1963, como substituto, e, de 1969 a 1974,
como efetivo. Foi assessor do diretor-geral do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), de 1975 a 1980, e da Fundação Nacional PróMemória a partir de 1980.
Afastou-se do IPHAN, por certo período, para atender a vários convites e executar projetos em outras áreas de sua profissão. De 1963 a 1968 se estabeleceu
em Brasília, mantendo vínculos com a Novacap (Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil) e com a Universidade de Brasília (UnB). Foi contratado
pelo reitor da UnB, Anísio Teixeira, como professor associado, em 1963, para dar
orientação teórica aos trabalhos de composição de arquitetura e organizar o curso
de arquitetura portuguesa e brasileira. Através do programa da Organização dos
Estados Americanos (OEA), foi convidado para ocupar a cátedra de Teoria da
Arquitetura na Faculdade de Arquitetura de Assunción/Paraguai, onde também
realizou palestras.
Foi designado, por portaria ministerial em 1966, quando se encontrava em
Brasília, para servir no Núcleo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), que estava em processo de instalação naquela cidade.
Contudo, o escolhido para a chefia do Núcleo foi Alcides Rocha Miranda. Na
carta nº. 134 a José de Souza Reis, de 06 de abril de 1966, o diretor da DPHAN,
Rodrigo Melo Franco de Andrade, referiu-se à questão da seguinte maneira:
Quando redigi o ofício, definindo suas atribuições, depois de
lotado no núcleo da DPHAN em Brasília, eu supunha que
nosso amigo Alcides estivesse em exercício no Gabinete do
Ministro, como assessor de assuntos culturais, função essa
para a qual me tinham informado que ele fora designado. Entretanto, desde algum tempo, Dona Lygia Martins Costa me
comunicou ter recebido telefonema do Alcides, mediante a
qual me deu conhecimento não só de que ele estava integrado
em nosso núcleo, como também que desejava ou esperava ser
designado para a respectiva chefia. Nessas circunstâncias, se
não houver um entendimento cordial e um acordo franco e
completo entre vocês, ficarei no maior constrangimento de ter
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de optar entre os dois queridos amigos e colaboradores, ambos
com todos os atributos para assumir a referida chefia e sob cujas ordens eu próprio me sentiria muito bem em servir.
Participou como membro dos júris de escultura do Salão Nacional de Belas
Artes em 1941 e de arquitetura do Salão de Belas Artes entre 1940 e 1945. Em
1954 foi premiado com Isenção do Júri no Salão Nacional de Arte Moderna,
Seção Arquitetura. Foi membro do Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos
do Brasil de 1946 a 1949.
Colaborou na Revista do Patrimônio, em 1939, com o artigo “O adro do Santuário de Congonhas”, em 1955, com “Arcuatum opus – Arcos da Carioca” e, em
1968, com “Evidência dos monumentos históricos”. Publicou também o estudo
“O adro do Santuário de Congonhas” no livro do professor Leopoldo Castedo,
The Baroque prevalence in Brazilian Art.
Participou de diversos concursos e projetos: individualmente, no Pavilhão de
100 Doentes na Colônia de Psicopatas Juliano Moreira, no Rio de Janeiro; em
colaboração com Oscar Niemeyer e Jorge Moreira, no concurso para o edifíciosede do Ministério da Fazenda, obtendo o 2º lugar; com Carlos Leão e Leônidas
Cheferrino, no projeto da Colônia de Readaptação de Tuberculosos; e com Alcides Rocha Miranda, no Teatro Castro Alves, em Salvador, e no concurso para
o edifício-sede do Jóquei Clube do Rio de Janeiro. Em 1936 e 1937, a convite do
arquiteto Lucio Costa, participou da Comissão do Plano da Cidade Universitária
para o Estado do Rio de Janeiro.
Por incumbência da DPHAN, realizou os projetos do Panteon dos Inconfidentes, no Museu dos Inconfidentes, e da Capela metodista, ambos em Ouro Preto.
Entre seus projetos a serviço da Novacap, em Brasília, encontram-se: a Escola
Parque, o Centro de Educação Média e o Centro Meteorológico.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/José de
Souza Reis; ACI/RJ. Série Personalidades/José de Souza Reis.

Residência de Santos Dumont

Casa Natal de Santos Dumont/ Casa do Sítio Cabangu/ Museu Santos Dumont
Endereço: Localidade do Distrito de Mantiqueira a 16 Km da BR 040, atendido
pela BR 499 (rodovia Oswaldo Castello Branco). Santos Dumont/MG.
O Sítio Cabangu, local onde nasceu o aviador Santos Dumont, compõe-se de
uma edificação de um pavimento, cercada por ampla varanda pintada de branco,
com molduras das esquadrias azuis. A cerca de 30 metros da casa, existe um lago.
Em 1949, foi instalada na cidade a Fundação Casa de Cabangu, com o objetivo de proteger a casa e seu acervo. No ano seguinte, o Sítio foi tombado pela
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), e inscrito no
Livro do Tombo Histórico. Em 1956, o Governo de Minas criou o Museu Santos
Dumont, cujo acervo é composto por objetos de uso pessoal, fotos e documentos originais, além de réplicas de aviões e fotos dos trabalhos de Dumont. Em
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1972, o IPHAN autorizou a doação do terreno pela Prefeitura para o Ministério
da Aeronáutica, que construiu no local mais três pavilhões. No dia 20 de julho
de 1973, centenário de nascimento de Alberto Santos Dumont, foi inaugurado
oficialmente o Museu Casa Natal de Santos Dumont, assim como a BR 499, que
liga a cidade ao museu.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Casa Natal de Santos Dumont – Sítio Cabangu (Santos
Dumont/MG); ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0421-T; Museu Santos Dumont. Disponível em: <http://www.museusantosdumont.org.br>. Acesso em: 2011.

Revista do Patrimônio
Foi criada em 1937 como Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, nome que manteve até seu nono número, de 1945, quando passou a ser
intitulada Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Ainda em 1937, a Instituição promoveu dois tipos de publicação: a Revista do
Patrimônio e a série Publicações do SPHAN. Esta última tinha o objetivo de
divulgar estudos monográficos com temas relativos ao patrimônio histórico e
artístico brasileiro, enquanto, na primeira, foram organizados artigos sobre estudos de arte, história, etnografia e arqueologia.
O primeiro número da Revista foi publicado em 1937, com os artigos dos autores:
Rodrigo Melo Franco de Andrade (apresentação), Heloísa Alberto Torres, Lucio
Costa, Gilberto Freyre, Francisco Marques dos Santos, Roquette Pinto, Paulo
Thedim Barreto, Raimundo Lopes, Godofredo Filho, Aníbal Fernandes, Mário
de Andrade, Nuto Sant’Anna, Noronha Santos e Epaminondas de Macedo.
Até 2012 foram lançados 34 números da Revista.
Fonte: SILVA, Cíntia Mayumi de Carli. Revista do Patrimônio: cartografia de imagens e
olhares. Monografia. Programa de Especialização em Patrimônio – PEP/IPHAN. 2008.

Roberto Assunção

Roberto Luiz Assumpção de Araújo
(Rio de Janeiro/RJ, 1915 – Rio de Janeiro/RJ, 2007)
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da antiga
Universidade do Brasil (atual UFRJ) e diplomado em Ciência Política pela Universidade de Chicago. Sua carreira teve início no Instituto Nacional do Cinema
Educativo, onde trabalhou com Roquette Pinto. Trabalhou também com Afonso
Arinos de Melo Franco como professor assistente de História no Instituto Rio
Branco. Ingressou no Itamaraty em 1941, servindo em Paris, Milão e Moscou.
Foi embaixador em Argel, Praga, Damasco, Nova Delhi, Colombo e Catmandu;
chefe da Divisão de Assuntos Políticos da Escola Superior de Guerra; e secretárioexecutivo do Instituto Brasileiro de Cultura (IBECC).
Autor das obras O cinema sonoro e a educação (1936), Retratos da Família Imperial
do Brasil em Viena (1956), A diplomacia da Regência, e Rio Branco e L’Illustration
(1945). Foi o editor, no Itamaraty, das obras completas do Barão do Rio Branco.
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Fonte: Falecimento de sócios. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Disponível
em: <http://www.ihgb.org.br/noticiario.php?n=00215&=c>; Verbete Roberto Assunção.
Disponível em: <http://academia.org.br>. Acesso em: 2010.

Rodrigo

Rodrigo Melo Franco de Andrade
(Belo Horizonte/MG, 1898 – Rio de Janeiro/RJ, 1969)
Cursou direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e
em outras instituições em Belo Horizonte e em São Paulo.
Em 1919, no Rio de Janeiro, trabalhou para o governo como oficial de gabinete
da Inspetoria de Obras Contra as Secas, quando já era bacharel formado.
Atuou no movimento modernista, a partir de 1922, quando se aproximou de
Mário de Andrade. Em 1926 se tornou redator-chefe da Revista do Brasil, periódico adquirido, em 1925, por Assis Chateaubriand, do escritor Monteiro Lobato.
Escreveu para diversos jornais e revistas, tais como o Estado de Minas, A Manhã,
O Estado de S. Paulo e Módulo. Trabalhou também em O Jornal, chegando a ser
seu diretor-presidente entre 1928 e 1930.
Em 1930 foi convidado pelo ministro Francisco Campos, da pasta de Educação
e Saúde Pública, para ocupar a chefia de seu gabinete. Mais tarde, em 1936, foi
designado pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, para organizar e dirigir o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
A proteção dos bens patrimoniais do país passou a ser sua principal atividade,
permitindo que ele aplicasse seus conhecimentos em literatura, direito e política.
Durante sua administração na instituição de proteção ao patrimônio cultural,
foram tombados cerca de 716 monumentos e obras de arte, 28 conjuntos arquitetônicos parciais e 12 conjuntos arquitetônicos de cidades.
Em relação à preservação documental, foram classificados, catalogados e restaurados documentos dos Cartórios de Mariana, Sabará, Ouro Preto e de Goiás. Estimulou pesquisas e a decifração e a restauração de códigos e manuscritos antigos
dos arquivos eclesiásticos e civis encontrados em vários estados brasileiros.
O processo de implantação do SPHAN decorreu da necessidade de cumprimento de diferentes tarefas, tais como a elaboração e redação de uma legislação
específica e a definição do estatuto do tombamento, além da preparação de técnicos na área da preservação e de ofícios relacionados. Foi necessário também
definir estratégias de ação diante de disputas judiciais envolvendo processos de
tombamento e de outras questões relevantes para a continuidade da Instituição
no quadro da política e administração pública federal. O desempenho de Rodrigo Melo Franco nesse sentido teve grande importância, visto que, tecendo
alianças com intelectuais e políticos de expressão no quadro nacional, estabeleceu
as condições necessárias para o cumprimento das atribuições do Serviço.
Rodrigo Melo Franco se preocupou com a divulgação dos trabalhos de pesquisa do SPHAN, criando uma linha editorial em que se destacaram a Revista do
Patrimônio, cujo primeiro número circulou ainda em 1937, e as Publicações do
SPHAN, com 22 volumes destinados a trabalhos monográficos.
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Foi agraciado com os seguintes títulos: doutor honoris causa pela Escola de Belas Artes da Universidade do Recife; vogal correspondente da Academia Nacional
de Belas Artes de Portugal; sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro; cavalheiro oficial da Ordem de Mérito da República Italiana.
Publicou as seguintes obras: Velórios (1936); Rio Branco e Gastão da Cunha
(1953); Artistas coloniais (1958). Além de artigos em periódicos e revistas especializadas, elaborou para A Basic Manual of the Preservation of Material in the Tropics, um trabalho intitulado “Conservação de um sítio urbano” em 1965.
Em 1952, Rodrigo editou, no México, pelo Instituto Panamericano de História
e Arqueologia, o livro Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. A primeira reedição da obra foi organizada em 2010 por Augusto Carlos da Silva Telles.
O longo período em que ocupou a direção da Instituição, entre 1937 e 1967,
ficou conhecido como a fase heróica – expressão cunhada por Luís Saia, de São
Paulo, em alusão às dificuldades enfrentadas para o cumprimento das atribuições
institucionais, além de uma clara valorização da figura do diretor. O termo “pedra e cal” faz referência aos tombamentos desse período, constituídos fundamentalmente por bens arquitetônicos.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo Melo Franco de Andrade.

Rubem Br aga

(Cachoeiro do Itapemirim/ES, 1913 – Rio de Janeiro/ RJ, 1990)
Escritor, cronista e jornalista, Rubem Braga concluiu o curso ginasial em Niterói, Rio de Janeiro, entre 1927 e 1928. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte, mas não exerceu a profissão.
Ingressou no jornalismo por influência do irmão, também escritor. Escreveu
para inúmeros jornais, entre eles o Correio do Sul, de Cachoeiro do Itapemirim
(1929), Diário da Tarde (contratado em 1932), Diário de S. Paulo, Diário da
Noite, O Jornal, A Manhã, sendo os três últimos no Rio de Janeiro. Mudou-se
para Recife, em 1935, com o convite para ser chefe da página policial do Diário
de Pernambuco. Trabalhou ainda na fundação Folha do Povo, ligada à Aliança
Nacional Libertadora, de oposição ao governo de Getúlio Vargas, vindo a sofrer
perseguição. Voltou a ser perseguido em 1937, durante o Estado Novo, por participar da revista Problemas, que reunia marxistas e socialistas.
Cobriu significativos eventos políticos como a Revolução Constitucionalista
para os Diários Associados, em 1932; a participação da Força Expedicionária
Brasileira na Segunda Guerra Mundial, na Itália, pelo Diário Carioca; a eleição de
Perón (1946); e a eleição de Dwight D. Eisenhower, nos Estados Unidos (1956)
Atuou ainda como chefe de publicidade do Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP) de Minas Gerais, em 1943; como correspondente de O Globo, em 1947,
em Paris; e, entre 1950 e 1952, como correspondente europeu para o Correio
da Manhã. Foi nomeado embaixador do Brasil no Marrocos (1962) por Jânio
Quadros. A partir de 1975, passou a fazer parte da equipe de jornalismo da Rede
Globo de Televisão.
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Participou da criação de editoras, como a Editora do Autor, junto com Fernando Sabino, em 1960, e a Editora Sabiá com Otto Lara Resende, em 1967, sendo
esta última adquirida por José Olympio. Teve seu primeiro livro, O Conde e o Passarinho, composto por uma seleção de crônicas, publicado em 1936, em Minas
Gerais. Entre suas obras encontram-se, ainda: O Morro do Isolamento (1941); Com
a FEB na Itália (1945); A Cidade e a Roça (1957); Ai de ti, Copacabana (1960).
Fonte: ITAÚ CULTURAL. Verbete Rubem Braga. In: Enciclopédia Itaú Cultural Literatura Brasileira. Disponível em: <http://itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?CFID=9556931&cftoken=15224571&jsessionid=f2302f8d145871495
4f3>. Acesso em: dez. 2010.

Salvador

Conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico do centro histórico/ Centro
histórico de Salvador/BA
Município do Estado da Bahia
Situada na entrada da Baía de Todos os Santos, a cidade de Salvador foi fundada
em 1549 pelo então Governador Geral Tomé de Souza, com risco do arquiteto
português Luiz Dias, tornando-se a primeira capital do Brasil. Seguindo-se a recomendação de que fosse escolhido um ponto com adequadas condições de defesas
portuárias e abastança de água, a cidade foi implantada em um sítio situado em
uma escarpa. A cidade depois se desenvolveu no sentido longitudinal, paralelo ao
mar. As condições de defesa foram asseguradas pelo grande desnível entre os dois
planos – Cidade Alta e Cidade Baixa. A Cidade Alta servia às funções administrativas e residenciais, e a Baixa, ao porto. O lugar onde a cidade foi fundada equivale
ao que é hoje chamado de Centro Histórico (ou Centro Antigo), que começa no
São Bento, passando pela Praça Municipal, pelo Terreiro de Jesus, Pelourinho,
Carmo, e terminando no Santo Antônio Além do Carmo, onde existiu por muito
tempo uma muralha que protegia toda a área de invasões estrangeiras.
As primeiras atuações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) na cidade de Salvador ocorreram ainda em 1938 e consistiram na inscrição de vários bens individuais como igrejas, fortes, sobrados e casas, justificada
pelo valor histórico e artístico atribuído a cada edificação. Essa atuação foi bastante
intensa, por ter sido Salvador a primeira capital do Brasil e por concentrar um significativo número de imóveis de arquitetura colonial.
A inscrição do conjunto urbano de Salvador foi um tanto problemática, pois, se
por um lado o seu valor histórico e arquitetônico era incontestável, por outro, o
péssimo estado de conservação do conjunto dificultou o consenso para a atuação
do SPHAN. Na década de 1940, foram abertos dois processos: o do Conjunto
arquitetônico da Soledade, localizado na Cidade Alta, e o do Conjunto arquitetônico e urbanístico do bairro de Monte Serrat, na Cidade Baixa, que foram
posteriormente arquivados. A inscrição do Conjunto arquitetônico e urbanístico
de Salvador no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (LAEP)
em 1959, foi fruto da ação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e da administração municipal.
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Primeiramente, foram considerados como objeto de tombamento parte dos
bairros da Sé; do Passo; da Conceição da Praia; dos Mares; da Penha; o outeiro de
Santo Antônio da Barra, em Vitória; do Santana; de Nazaré; trechos da Avenida
Otavio Mangabeira; as parais do Chega-nego e Piatã; e ainda o Dique. As inscrições foram feitas separadamente, resultando em nove conjuntos diferentes.
Em junho de 1964, outro conjunto urbano na cidade de Salvador foi inscrito
no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sob o nome de
Trechos das ruas Carneiro de Campos, Sodré e Travessa Aquino (proximidades
do Convento de Santa Teresa). A partir da solicitação do reitor da Universidade da
Bahia à DPHAN, feita em 1962, o Conselho Consultivo aprovou a inscrição sob
a alegação de que a preservação do trecho determinado garantiria a preservação da
ambiência dos nove conjuntos, completando a ação do tombamento de 1959.
Em 1983, técnicos da SPHAN em Salvador iniciaram estudos propondo a revisão e ampliação dos tombamentos diferenciados e a inclusão de uma área para
proteção ambiental. A rerratificação do tombamento foi confirmada em 1984,
a partir da inscrição do Conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico do
Centro Histórico de Salvador no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico. No ano seguinte, em dezembro de 1985, o Centro Histórico de
Salvador foi incluído na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 1093-T-83; IPHAN. Inventário nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados: manual de preenchimento.
Brasília: IPHAN, 2001.

Santa com chapéu de palha (ver Igreja da Divina
Pastor a)
Santa Luzia

Igreja de Santa Luzia
Endereço: Rua Santa Luzia, 490. Centro. Rio de Janeiro/RJ.
O culto à Santa Luzia teve início em uma ermida localizada à beira-mar, no
sopé do Morro Cara de Cão, com uma imagem trazida por Estácio de Sá. Depois,
passou a se realizar na ermida de Nossa Senhora dos Navegantes, junto ao Morro
do Castelo.
Vindos da Bahia, os primeiros frades franciscanos se hospedaram na ermida, antes de se mudarem para o Morro de Santo Antônio. A capela ameaçava ruir quando
a irmandade resolveu reerguê-la em meados do século XVIII em um terreno próximo, também à beira-mar, doado em 1751 pelo Capitão João Pereira Cabral e sua
mulher, Antonia Cruz. Por provisão de janeiro de 1752, foi edificada a igreja, que
contava com nave única, capela-mor e somente uma torre bastante acanhada.
A edificação foi remodelada em 1872 pelo Mestre Antônio Pádua e Castro,
sendo refeita toda a decoração interna e construídas as duas torres sineiras, a
cobertura dos corredores laterais e as dependências ocupadas pelo consistório e
pela Secretaria da Irmandade. A fachada apresenta portada, pilastras, entablamento e guarnições dos vãos em cantaria, e é encimada por frontão triangular e
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por sineiras com coroamento bulboso, esguio, revestido de azulejos.
O interior da igreja possui três altares. O altar-mor, decorado em talha de madeira, abriga a imagem da padroeira Santa Luzia, oferecida à Irmandade pelo
comendador Manoel Joaquim Pimenta Velloso, em 1878, depois de ter estado em
uma exposição em Paris. Nos outros altares, encontram-se as imagens de Nossa
Senhora dos Navegantes e de Santo Eloi.
A igreja foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) e inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes em 1938.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0012-T-38; ACI/RJ. Série
Inventário/ Igreja de Santa Luzia.

Santo Antônio (ver Igreja de Santo Antônio)
São Bento (ver Mosteiro de São Bento [Rio de Janeiro])
São Cristóvão

São Cristóvão (Cidade de)
Município do Estado de Sergipe.
A cidade de São Cristóvão, antiga capital de Sergipe e a quarta cidade mais
antiga do Brasil, foi fundada em 1590 por Cristóvão de Barros, como sede da
Capitania do Sergipe d’El Rey. Em 1636 a cidade foi invadida e incendiada pelos
holandeses, só retornando ao controle do governo português em 1645. No final
do século XVII, a Capitania de Sergipe foi incorporada à da Bahia, obtendo
sua autonomia somente em 1820 por decreto de Dom João VI. Nesse mesmo
ano, São Cristóvão assumiu novamente a posição de capital, mantida até 1855,
quando esta foi então transferida para Aracaju.
São Cristóvão guarda um importante conjunto de edificações do período colonial, possuindo ainda o Museu de Folclore de Sergipe e o Museu de Arte Sacra.
Já possuindo diversos bens tombados desde 1941, o Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico foi inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (LAEP) em 31 de janeiro de 1967, pela Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).
Em agosto de 2010, a Praça de São Francisco, construída entre os séculos XVI
e XVII, foi incluída na lista de patrimônios mundiais da humanidade, constituindo-se como o 18º bem brasileiro a fazer parte da lista elaborada pela Unesco.
A praça é composta pela Igreja e pelo Convento de São Francisco, pela Capela da
Ordem Terceira, hoje Museu de Arte Sacra, pela Santa Casa, pela Igreja de Misericórdia, pelo Palácio Provincial e pelo conjunto formado pelo casario antigo.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/Processo nº. 0785-T; IPHAN. Praça de
São Cristóvão, em Sergipe, recebe título Patrimônio Mundial. Disponível em: <http://
portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2010.
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São Miguel

Igreja de Bom Jesus do Matozinhos (antiga Igreja de São Miguel das Almas)
Endereço: Rua Alvarenga, s/n. Cabeças. Ouro Preto/MG.
A estátua de São Miguel Arcanjo localiza-se em um nicho da fachada principal
da Igreja de Bom Jesus do Matozinhos, sobre a portada, sendo esta considerada
uma das mais importantes obras de arte mineiras do século XVIII.
Executado em ornamentação rococó, o nicho semicircular apresenta fundo
concheado em três quartos de esfera, colunas, arco trabalhado, ornatos e cabeças
de querubins, e sob ele, a representação do Purgatório.
A estátua de São Miguel, esculpida em pedra-sabão, sustenta a balança, mas
não traz espada. O seu movimento segue uma linha serpentina, em diagonal
dinâmica, acentuada pelas asas. A autoria da estátua foi por muitos estudiosos
e técnicos atribuída ao Mestre Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, mesmo
não existindo documentos que comprovem esse fato. Em 1957, foi solicitada a
restauração de uma de suas mãos.
A igreja foi tombada em 1939 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN) e inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes (Processo nº.
0075-T-38).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/ Igreja de Bom Jesus do Matozinhos (Ouro Preto/MG).

SPHAN

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937)
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi organizado ainda em 1936, através de determinação presidencial cumprida pelo ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, conforme esclareceu
Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro diretor do Serviço, no relatório das
atividades do ano de 1936: “Tendo V. Excia. em 13 de abril do ano próximo
findo solicitado ao Senhor Presidente da República autorização para dar início ao
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, logo que o Chefe de Estado concedeu essa autorização foi contratado o pessoal necessário para encetar
os trabalhos essenciais e preparatórios que, de acordo com o plano traçado por V.
Excia., deveriam ser realizados até que, paulatinamente e com os dados fornecidos pela experiência, fosse surgindo o plano definitivo de organização do Serviço,
que tivesse de ser convertido em lei”. O que aconteceu, através da promulgação da
Lei nº. 378, que criou o SPHAN, inserido legalmente na estrutura do Ministério
da Educação e Saúde (MES), na categoria de Instituições de Educação Extraescolar dos Serviços relativos à Educação.
Os objetivos da criação do Serviço foram estipulados pelo artigo 46 da Lei nº. 378,
que afirmava: “fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
com a finalidade de promover, em todo o País e de modo permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e
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artístico nacional”. Além dessas atribuições, o Serviço incorporava, também, as
funções do Conselho Nacional de Belas Artes: “Fica extinto o Conselho Nacional
de Belas Artes, cujas funções passarão a ser exercidas pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e pelo Museu Nacional de Belas Artes”.
A Lei nº. 378 criou ainda o Conselho Consultivo do SPHAN, como um órgão
necessário ao funcionamento do Serviço, estipulando a necessidade de cooperação
“do Museu Histórico Nacional, do Museu Nacional de Belas Artes e de outros
Museus Nacionais de coisas históricas ou artísticas nas atividades do Serviço”.
No mesmo ano, o Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, regulamentou o ato de tombamento de bens móveis e imóveis, designando o SPHAN como
o órgão competente para gerir essa política.
Da criação do SPHAN até 1946, o Regimento Interno da Instituição não
tinha sido definido; os cargos técnicos foram sendo ocupados com a figura dos
representantes, normalmente, intelectuais modernistas, que eram remunerados
por determinado período de tempo, em função da necessidade de realização de
pesquisas e inventários em diversas regiões do Brasil. Esse foi o caso de colaboradores, como Lucio Costa, Paulo Thedim Barreto, Alcides Rocha Miranda, Gilberto Freyre; além de Oscar Niemeyer e Godofredo Rebello de Figueiredo Filho.
Por sua vez, a inserção de tais pessoas nas atividades da Instituição foi definindo
práticas e ações rotineiras, de maneira que acabou resultando na estrutura expressa no Decreto-Lei nº. 8.534, de 1946, que acabou por definir o primeiro
Regimento Interno da Instituição, além de alterar sua designação para Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).
Fonte: Legislação citada.

Serro

Serro (Cidade de)
Município do Estado de Minas Gerais.
A cidade do Serro está situada na região centro-leste de Minas, entre os vales do
Jequitinhonha e do Rio Doce, distante 312 km de Belo Horizonte. A origem da
cidade está ligada à povoação que originou o Arraial do Ribeirão das Minas de
Santo Antônio do Bom Retiro do Serro do Frio, provavelmente fundado em 1701
e elevado à Vila do Príncipe em 1714. Com a descoberta de diamantes na região
onde hoje se encontram as cidades de Milho Verde, Diamantina e São Gonçalo
do Rio das Pedras, foi criada, em 1720, a Comarca de Serro Frio, a maior de Minas Gerais, sediada na Vila do Príncipe. Em 1838, a Vila do Príncipe foi elevada
à cidade, mantendo sua posição de centro administrativo e jurídico da região.
Não conseguindo incorporar-se às novas mudanças ocorridas no país, como as
ferrovias, a cidade passava a se isolar. A estagnação social e econômica daí decorrente gerou a manutenção do traçado urbano e da arquitetura característicos dos
séculos XVIII e XIX.
O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Serro foi inscrito pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) no Livro do Tombo de
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Belas Artes pelo Processo nº. 0065-T-38 em 1938. A área tombada não chegou a
ser definida pelo SPHAN, já que se considerou “como objeto de tombamento a
cidade como um todo”, a qual conta com cerca de 300 edificações.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0065-T-38.

Serviço Especial de Saúde Pública
SESP

Criado durante a Segunda Guerra Mundial, em 17 de julho de 1942, através de
um acordo bilateral entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, o Serviço
Especial de Saúde Púlica (SESP) tinha como objetivo manter condições sanitárias de regiões fornecedoras de matérias-primas, como borracha e minérios,
com o intuito de aumentar a produção para seu uso em fins militares. Por isso
buscou-se sanear a Amazônia e o Vale do Rio Doce, preparar profissionais para o
trabalho de saúde pública e colaborar com o então Serviço Nacional de Lepra.
Na década de 1950, o SESP expandiu sua atuação, criando programas que incorporaram novas áreas, e passou a desenvolver pesquisas em medicina por intermédio do Instituto Evandro Chagas (Belém/PA). Em 1960, a Lei nº. 3.750 transformou o SESP em Fundação Serviço de Saúde Pública, vinculado ao Ministério
da Saúde. A Fundação passou por uma nova expansão, atingindo todas as áreas da
Federação, atuando inclusive em nível municipal. Em convênio com organismos
internacionais, como a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, a Organização Pan-Americana de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para
a Infância, criou programas voltados à saúde no Nordeste. Em 1963, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento assumiu essa função, passando a Fundação a se dedicar a programas de abastecimento de água de algumas cidades.
Com a transferência das atividades de saneamento básico para o Ministério do
Interior (Lei nº. 5.318/1967), a Fundação SESP, o Departamento Nacional de
Obras e Saneamento e o Departamento Nacional de Endemias Rurais ficaram
responsáveis pela execução da política de saneamento governamental. Em 1973,
ocorreram novas mudanças de funções e a atuação da Fundação SESP ficou
restrita à intervenção em funções de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento. Durante o governo Fernando Collor, a Fundação foi extinta e passou
a integrar a Fundação Nacional da Saúde, juntamente com a Superintendência
Nacional de Campanhas.
Fonte: Fundo SESP. Disponível em: <http://www.cocsite.coc.fiocruz.br/areas/dad/guia_
acervo/arq_pessoal/fundo_sesp.htm>; RENOVATO, Rogério Dias; BAGNATO, Maria
Helena Salgado. As contribuições do Serviço Especial de Saúde Pública para a formação profissional da Enfermagem no Brasil (1942-1960). Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn) [online], 2008, v. 61, n. 6, p. 909-915. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/reben/v61n6/a20v61n6.pdf>. Acesso em: 2010.

Sete Passos da Igreja do Carmo (ver Igreja do
Carmo)
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Stille

Paul Stille
(? – ?)
O fotógrafo alemão radicado em Petrópolis utilizava a caixa postal “Rio de Janeiro 442” como contato comercial do ateliê fotográfico Photo Stille, com Emil
Stille. Especializado em paisagens, foi autor do álbum fotográfico Mangaratiba
– E. F. C. B., que continha 27 vistas artísticas, em grande tamanho, da região
fluminense, com suas praias e velhas igrejas da década de 1930. Suas fotografias
foram, também, incluídas na obra Travel in Brazil (1938), idealizada e editada
pela empresa de viagens e turismo Sociedade Anonima Viagens Internacionais
(SAVI), ao lado de fotos de Pressing e da Panair do Brasil.
Com bastante experiência em viagens a vários estados do Brasil fotografando
obras do patrimônio cultural do país, Paul Stille foi contratado pelo ministro
da Educação e Saúde Gustavo Capanema como fotógrafo para a Obra Getuliana, em comemoração aos dez anos de governo de Getúlio Vargas. Além disso,
recebeu regularmente incumbências por parte de instituições públicas como o
Itamaraty. Para o SPHAN, Stille fotografou especialmente no Estado de Minas
Gerais entre os anos de 1948 e 1957.
Fonte: A FOTOGRAFIA na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem preliminar. Coordenação de Francisca Helena Barbosa Lima, Mônica Muniz Melhem, Oscar Henrique Liberal de Brito e Cunha. Rio de Janeiro: IPHAN, Copedoc, 2008. (Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN; 4); SOCIEDADE ANONIMA VIAGENS
INTERNACIONAIS (SAVI). Travel in Brazil. [s.l.]: Lito–Tipo Guanabara Ltda, s/d.

Soeiro

Renato de Azevedo Duarte Soeiro
(Belém/PA, 1911 – Rio de Janeiro/RJ, 1984)
Desde os primeiros tempos das práticas de preservação, em fins dos anos
1930, Renato Soeiro integrou o grupo dos primeiros arquitetos do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em 1938 se tornou assistente técnico no SPHAN e em 1940 foi contratado como arquiteto. Desenvolveu diversos projetos, como o do edifício do Ministério da Fazenda no Rio de
Janeiro, o da restauração e adaptação dos prédios do Museu da Inconfidência em
Ouro Preto, do Museu do Ouro em Sabará e do Museu Imperial em Petrópolis.
Durante as décadas de 1940 e 1950 viajou muitas vezes à Europa, estudando
e participando de conferências internacionais onde eram discutidos aspectos referentes à preservação do patrimônio cultural. Sempre ocupou cargos de direção
na Instituição. A partir de 1946, desempenhou as funções de diretor da Divisão
de Conservação e Restauração da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (DPHAN), cargo que ocupou por 21 anos, até ser nomeado diretor da
Instituição, substituindo seu primeiro dirigente, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Permaneceu nesse cargo de 1967 a 1979.
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Como diretor, fortaleceu a Instituição junto ao governo federal com a mudança
de sua designação em 1970, de Diretoria para Instituto, e ampliou o alcance
das ações de preservação, buscando a implementação de uma política descentralizada. Para isso, desempenhou papel importante na realização dos dois Encontros de Governadores – de Brasília em 1970 e de Salvador em 1971 –, dando
início à criação de um sistema nacional de preservação do patrimônio cultural.
Sua administração também participou da organização do Programa das Cidades
Históricas (PCH) que, no início da década de 1970, fez aumentar substancialmente os recursos destinados à preservação do patrimônio.
Foi eleito sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1971 e exerceu
as funções de diretor do Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da
Educação e Cultura entre 1970 e 1974. Foi também diretor executivo da Fundação Casa de Rui Barbosa entre 1979 e 1980. Pertenceu ao Conselho Nacional de
Turismo, ao Conselho da Fundação Raimundo de Castro Maya e ao Conselho
Internacional de Museus (Icom), como delegado do Brasil.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Renato Soeiro; TAPAJÓS, Vicente Costa Santos.
Dicionário biobibliográfico de historiadores, geógrafos e antropólogos brasileiros. v. 2. Rio de
Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1992.

Tita Leão

Francisca de Azevedo Leão, Dona Tita
(Rio de Janeiro/RJ, 1879 – Rio de Janeiro/RJ, 1948)
Discípula do pintor e professor Bernardelli, a pintora Francisca de Azevedo
Leão participou, desde 1912, de várias exposições na Escola Nacional de Belas
Artes (Enba), no Rio de Janeiro, incluindo Exposições Gerais de Belas Artes. Ao
longo da década de 1940, realizou ainda exposições individuais no Salão do Palace Hotel. Postumamente, em 2004, sua obra participou da exposição Mulheres
pintoras, na Pinacoteca do Estado, em São Paulo.
Dona Tita, como era conhecida, pintava principalmente aquarelas, baseadas em
paisagens e costumes observados durante suas viagens pelo Brasil.
Foi premiada com a Pequena Medalha de Prata em Pintura, no Salão de 1928,
e a medalha de bronze no 1º Salão Petropolitano, em 1943.
Mãe do arquiteto Carlos Leão e do médico Aristides Pacheco Leão, Dona Tita
foi casada com o engenheiro Manuel Pacheco Leão, um dos sócios da Livraria
Francisco Alves & Cia., junto com seu irmão Paulo Azevedo.
Fonte: NOTAS DE ARTE. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 ago. 1928, p. 10;
EXPOSIÇÃO Francisca de Azevedo Leão. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 9 set. 1943.
Belas Artes, p. 4; FRANCISCA Azevedo Leão. Nota de M. Pedrosa. Correio da Manhã,
Rio de Janeiro, 2 out. 1947. Artes Plásticas, p. 13.
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Vassour as

Vassouras (cidade de)
Município do Estado do Rio de Janeiro
O município de Vassouras está distante 111 km da Cidade do Rio de Janeiro.
Sua denominação remete à presença abundante nessa localidade de �������������
arbustos utilizados na confecção de vassouras. Sua origem remonta à sesmaria doada em
1782 ao açoriano Francisco Rodrigues Alves que, dez anos depois, já produzia
café nessa região. A Vila de Vassouras, criada em 1833, foi elevada à categoria de
cidade em 1857. Já na década de 1850, o município era o maior produtor de café
do Brasil.
O Conjunto Paisagístico e Urbanístico da Cidade de Vassouras, constituído de
construções públicas e particulares, incluindo calçamento e arborização, foi tombado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo Processo
nº. 0566-T-57 e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1958. Assim são descritos, no Processo, os motivos de seu tombamento:
Vassouras testemunha a economia cafeicultora do século XIX
que floresceu ao longo das estradas que desbravaram o Estado
do Rio de Janeiro. Em 1828 foi erguida a Capela de Nossa
Senhora da Conceição à margem da Estrada da Polícia que se
dirigia para Valença e Minas Gerais. Elevada à Vila em 1833,
a parte central do atual núcleo urbano [...] é constituída pela
área histórica aqui preservada (...).
Ao longo desse espaço histórico encontram-se os importantes
exemplares da arquitetura neoclássica do século XIX, tais
como: a antiga Casa de Câmara e Cadeia (Prefeitura); o Palacete do Barão do Ribeirão (Fórum); a Residência da Misericórdia (Asilo Barão do Amparo); as casas térreas do Barão de
Vassouras e de seu irmão e a casa do Barão de Itambé, essa de
persistência barroca; além da Igreja e do Cemitério onde estão
os túmulos dos que construíram a cidade. As quatro praças
que integram o conjunto mantêm suas funções de criar vazios
de observação e perspectiva: a Barão de Campo Belo com o
chafariz monumental à frente da Igreja; a Eufrásia Teixeira
Leite em frente à Casa de Câmara e Cadeia; a Cristóvão Corrêa e Castro, antes do imponente portão do Cemitério; e a
Sebastião Lacerda, aos fundos da Igreja. As árvores, palmeiras
imperiais, magnólias, figueiras e oitis, completam a paisagem,
enriquecida pelos chafarizes de abastecimento de água.
Fonte: ACI/RJ. Série Processo de Tombamento/ Processo nº. 0566-T-57.
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Vinicius

Vinicius de Moraes
(Rio de Janeiro/RJ, 1913 – Rio de Janeiro/RJ, 1980)
Compositor, dramaturgo, poeta, jornalista e diplomata. Vinicius de Moraes bacharelou-se em 1929 em Letras no Colégio Santo Inácio. Formou-se em Direito pela
faculdade de Direito, na Rua do Catete, e terminou o Curso de Oficial de Reserva,
no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), ambos em 1933.
Em 1936, já formado, substituiu Prudente de Morais Neto como representante
do Ministério da Educação junto à Censura Cinematográfica e, nesse mesmo
ano, conheceu Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, dos quais se
tornou amigo. Em 1943, por meio de concurso, tornou-se diplomata, cargo do
qual foi exonerado em 1969.
Na década de 1940, colaborou como articulista, cronista e crítico de cinema
em vários jornais e revistas, como no jornal A Manhã, onde atuou como crítico
cinematográfico, e no Suplemento Literário de O Jornal. Entre 1955 e 1956, escreveu o roteiro e participou da produção do filme Orfeu Negro, ganhador da
Palma de Ouro do Festival de Cannes e do Oscar de melhor filme estrangeiro
em 1959. Apresentou sua peça Orfeu da Conceição, no Teatro Municipal, em
1956, convidando Antônio Carlos Jobim para fazer a música. Começou, a partir
daí, a parceria que daria origem à bossa nova – um movimento de renovação da
música popular brasileira. Em 1962, compôs com Baden Powell uma série de
afro-sambas, entre os quais, “Berimbau” e “Canto de Ossanha”, e realizou com
Antônio Carlos Jobim e João Gilberto seu primeiro show de grande repercussão.
Em 1970, iniciou sua parceria com Toquinho.
Suas primeiras canções de sucesso popular foram “Loura ou Morena” e “Canção da Noite”, em 1928, e teve suas canções gravadas em inúmeros discos, como
Canção do Amor Demais (1958), que incluiu o samba “Chega de Saudade”, considerado o marco inicial do movimento da bossa nova; e Por Toda Minha Vida
(1959), junto com Tom Jobim. Com obras traduzidas em diversas línguas, é autor, entre outras, de O caminho para a distância (seu primeiro livro publicado, de
1933); Forma e exegese (1935), com o qual ganha o prêmio Felipe d’Oliveira; Livro
de Sonetos (1957); Para viver um grande amor (1962).
Fonte: Vinicius de Moraes. Cronologia da Vida e da Obra. Disponível em: <www.
viniciusdemoraes.com.br>. Acesso em: 2010.

Virgílio de Melo Fr anco

Virgílio Alvim de Melo Franco
(Ouro Preto/MG, 1897 – Rio de Janeiro/RJ, 1948)
Advogado, formou-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em 1918.
Exerceu seu primeiro cargo público como chefe de gabinete de seu pai, Afrânio
de Melo Franco, quando este estava à frente do Ministério da Viação e Obras
Públicas (1918-1919).
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Nascido em uma família de grande influência na política mineira e nacional,
Virgílio atuou no cenário político como deputado estadual em Minas Gerais pela
legenda do Partido Republicano Mineiro (PRM), de 1922 a 1930, e deputado
federal constituinte na legenda do Partido Progressista (PP), eleito em 1933.
Participou da fundação do Partido Progressista, em 1933, e da criação do Partido Social Nacionalista (PSN), uma tentativa de fusão do tradicional PRM com
a Legião de Outubro, em 1932, e foi secretário-geral do primeiro diretório da
União Democrática Nacional (UDN) em 1945 e presidente da seção mineira da
UDN em 1946.
Em 1930, participou do movimento revolucionário que depôs o presidente
Washington Luís, mas recusou os cargos públicos oferecidos por Vargas no novo
governo, na esperança de ser nomeado interventor federal em Minas Gerais. Em
protesto à nomeação do deputado federal Benedito Valadares à interventoria
mineira, Virgílio renunciou à liderança da bancada mineira na Constituinte e
seu pai deixou o Ministério das Relações Exteriores. A partir desse momento,
Virgílio passou a assumir uma posição contrária ao governo federal, opondo-se
à instauração da ditadura do Estado Novo. Contudo, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, colaborou com o governo, sendo nomeado interventor
no Banco Alemão Transatlântico, principal agência financeira da Alemanha no
Brasil. Foi exonerado da direção do Banco no ano seguinte, por ser um dos signatários do Manifesto dos Mineiros, documento que representou o primeiro golpe
na censura do Estado Novo.
Ocupou cargos na Companhia Nacional de Cimento Portland, no Banco
Brasileiro de Crédito, no Banco Mercantil de São Paulo, na Companhia Níquel
Tocantins, na Companhia Frigorífico Iguaçu e na Sociedade de Terrenos Urbanos Ltda.
Dirigiu O Jornal, de 1925 até 1926, além de fundar a Folha de Minas, em 1934.
Virgílio publicou Outubro, 1930 (1931), obra em que apresenta um relato vivo
do processo revolucionário, e participou, em 1945, como delegado do Distrito
Federal do Congresso Brasileiro de Escritores.
Fonte: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001.

Vosylius

Kasys Vosylius
(?, Finlândia, ? – ?)
Especializado em fotografar pinturas e esculturas, Vosylius retratou dezenas de
quadros no ateliê de Candido Portinari, de quem se tornou amigo, deixando uma
preciosa coleção de negativos fotográficos, composta de 600 chapas de vidro.
Lygia Martins Costa, em depoimento à equipe do projeto “Os fotógrafos do
Patrimônio”, em 2006, elogiou bastante o seu trabalho, destacando suas fotografias como extraordinárias, em função da precisão e nitidez. Segundo Lygia Costa,
Rodrigo Melo Franco de Andrade reconhecia a qualidade técnica do fotógrafo.
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Vosylius fotografou para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) na Bahia, Alagoas, Amapá, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais nas décadas de 1930 e 1940.
Recebeu Menção Honrosa, assim como foi premiado com o segundo lugar no
1º Salão Paulista de Arte Fotográfica, organizado pelo Foto Cine Clube Bandeirante, em São Paulo. Contudo, foi cedo embora do Brasil, por achar que o país
não valorizava a profissão de fotógrafo.
Fonte: A FOTOGRAFIA na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem preliminar. Coordenação de Francisca Helena Barbosa Lima, Mônica Muniz Melhem, Oscar Henrique Liberal de Brito e Cunha. Rio de Janeiro: IPHAN, Copedoc, 2008. (Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN; 4).
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172-173
Igreja da Madre de Deus 92, 93, 95 (foto 74), 173
Igreja da Misericórdia 93 (foto 70), 174
Igreja de Antônio Dias (ver Matriz de Antônio
Dias) 117, 174
Igreja de Belém 101 (fotos 82 e 83)
Igreja de Comandaroba 88, 91 (foto 67), 174-175
Igreja de Monte Serrat 79, 175-176
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda 101, 176
Igreja de Nossa Senhora da Assunção e residência dos jesuítas 96, 177
Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem 79, 80
(foto 43), 177-178
Igreja de Nossa Senhora da Conceição 97, 98
(fotos 77 e 78), 99, 178
Igreja de Nossa Senhora do Rosário 102, 178-179
Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens 107,
110 (foto 99), 179
Igreja de Santa Luzia [Vitória] 102, 179-180
Igreja de Santo Amaro de Brumado 40, 53 (fotos
6 e 7), 180-181
Igreja de Santo Antônio 60, 61 (fotos 16 e 17),
114, 181-182
Igreja de Santo Antônio e a casa com portal 88,
89 (foto 61), 182
Igreja de São Cosme e São Damião 93, 183
Igreja de São Francisco de Assis 48, 69, 72 (foto
30), 116, 117, 183
Igreja de São João 92, 93 (foto 69)
Igreja de São Pedro dos Clérigos 60, 62 (foto 19)
Igreja de São Sebastião 93, 95 (foto 73), 184
Igreja do Carmo [Ouro Preto] 73 (foto 32), 184-185
Igreja do Carmo [Rio de Janeiro] 107, 185-186
Igreja do Colégio e casa em frente 88 (fotos 58
e 59), 186
Igreja dos Passos 88, 90 (foto 64)
Igreja Matriz de Santo Amaro 88, 90 (foto 65),
186-187
Igreja Matriz e residência dos jesuítas com ruínas
102, 187-188
Igreja Nosso Senhor do Bonfim 79, 80 (foto 42), 188
Imagem de Santa Teresa 107, 110 (foto 98), 188

J

Jacintho 12, 29, 117, 188-189
Joaquim Cardozo 48, 118, 189-190
José Maria 92, 190, 206
Judith 48, 54, 117, 190-191

K

Keffel 48, 121, 145, 191-192, 209

L

Lucio Costa 9, 22, 23, 40, 49, 50, 74, 92, 117,
121, 129, 130, 138, 146, 182, 189, 191, 192-193,
194, 216, 227, 228, 235
Luzardo 116, 193-194
Lygia 21, 22, 24, 49, 194-195, 226, 241

M

Manuel Bandeira 117, 190, 192, 195-196, 197,
198, 217, 221, 222, 240
Manuel de Paiva 48, 116, 196-197
Mariana 47, 66, 67 (foto 22), 69, 74, 197-198
Mário de Andrade 23, 114, 115, 130, 136, 171,
172, 196, 198-199, 222, 228
Mário Filho 64, 199-200
Matriz [Cachoeira do Campo] 76, 77 (foto 37), 200
Matriz de Antônio Dias 73, 74 (foto 33), 200-201
Matriz de Nossa Senhora da Purificação 81, 84
(foto 53), 201
Matriz do Rosário 81, 202
Mercado 40, 46, 54, 55 (fotos 10 e 11), 56, 202-203
Missões (ver Gautherot) 115, 203
Morte de Abraão 69, 72 (foto 31)
Mosteiro de São Bento [Rio de Janeiro] 40, 41,
61 (foto 18), 203
Mosteiro de São Bento [Salvador] 79, 81 (foto
44), 203-204
Museu Capixaba (ver Chácara Barão de Monjardim) 104, 144, 204
Museu das Artes (ver Museu Histórico) 79, 204, 206
Museu de Ouro Preto 69, 70 (foto 24), 205
Museu de Sabará 69, 70 (foto 26), 107, 205-206
Museu do Estado 92, 206
Museu Histórico 79, 207
Museu [Imperial] 48, 118, 207-208

N

Nossa Senhora da Ajuda 81, 83 (foto 51), 208-209
Nossa Senhora do Carmo 92 (foto 68), 209-210
[Nossa Senhora do] Socorro 47, 88, 89 (foto 60)

O

O Cruzeiro 48, 121, 210
Olinda 47, 92
Os dez anos de Getúlio Vargas 42, 48, 115, 211-212
Ouro Preto 47, 48, 49, 65, 66, 67 (foto 21), 69,
76, 107, 114, 116, 117, 118, 212-213

P

Paço Municipal 81, 84 (foto 52), 213
Palácio de Vitória 104, 106 (foto 89)
Palha de naha 99, 100 (foto 81)
Panair do Brasil 7, 41, 46, 47, 59, 63, 64, 79,
88, 213-215
Passos (ver Congonhas) 76, 215
Pátio e Igreja de São Pedro 92, 215
Patrimônio (ver SPHAN) 49, 50, 54, 56, 59, 60,
65, 69, 79, 96, 102, 113, 114, 115, 117, 118, 121,
122, 124, 215
Paulo Sampaio (ver Panair do Brasil) 59, 63, 216
Paulo Thedim Barreto 30, 40, 41, 47, 48, 59,
107, 114, 117, 216, 228, 235
Pavilhão do Brasil na feira de 1939 54, 216-217
Pelourinho (ver Salvador) 79, 217
Peter Lange 12, 23, 30, 31, 48, 64, 115, 122,
211, 217-218
Peter Scheier 48, 120, 121, 209, 210, 218-219
Petrópolis 47, 48, 60, 62, 118, 219-220
Pinel, na Universidade 48, 118, 119 (fotos 104,
105 e 106), 220-221
Poços [jesuíticos] 99 (foto 79)
Ponte 74, 75 (foto 35)
Procissões 46, 56 (fotos 12 e 13)
Profetas (ver Congonhas) 47, 54, 69, 76, 78 (fotos
38 e 39), 117, 148, 149, 222
Prudente de Morais 117, 222

Q

Quadro de Nossa Senhora da Penha 102, 103
(foto 85), 222-223
Quadro dos Reis Magos (ver Igreja Matriz e residência dos jesuítas com ruínas 102, 104 (foto 86), 223
Quinta da Boa Vista 48, 118, 223-224

R

Rachel de Queiroz 41, 42, 54, 224
Raja Gabaglia 65, 225
Recife 59, 63, 86, 88, 92, 93, 114
Reis 47, 65, 66, 68, 69 (foto 23), 75 (foto 34), 76,
78 (foto 40), 79, 118, 226-227
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Rembrandt 48, 122, 137
Residência de Santos Dumont 65, 66 (foto 20),
227-228
Revista do Patrimônio 46, 54, 130, 161, 169,
170, 193, 199, 216, 226, 228
Roberto Assunção 65, 228-229
Rodrigo 7, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 40, 78 (foto
40), 46-49, 51, 54, 59, 60, 62-66, 68 (foto 23),
69, 73, 74, 76, 78 (foto 40), 79, 86, 92, 97, 112118, 120, 121, 126 (foto), 127(foto), 129-131,
133, 136, 139, 145-147, 158, 160, 162, 166-168,
170, 171, 189, 191-193, 197, 203, 211, 215, 222,
225, 226, 229-230, 234, 238, 241
Rubem Braga 47, 96, 230-231
Ruína da Igreja do Rosário 88, 91 (foto 66)

São Cristóvão 47, 86, 233
São Miguel 69, 71 (foto 27), 234
SPHAN 49, 69, 107, 112, 113, 234-235
Serro 46, 51, 52 (foto 5), 235-236
Serviço Especial de Saúde Pública 46, 47, 93, 236
Sete Passos da Igreja do Carmo (ver Igreja do
Carmo) 107, 110 (foto 97), 236
Stille 12, 23, 30, 31, 112, 237
Soeiro 107, 117, 187, 216, 237-238

S

Usina de Volta Redonda 47, 65

Salvador 63, 79, 107, 231-232
Santa com chapéu de palha (ver Igreja da Divina
Pastora) 88, 90 (foto 63), 232
Santa Luzia [Rio de Janeiro] 107, 110 (foto 100),
232-233
Santo Antônio (ver Igreja de Santo Antônio) 60, 233
São Bento (ver Mosteiro de São Bento [Rio de
Janeiro]) 60, 107, 112, 233
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T

Tita Leão 65, 69, 74, 75 (foto 34), 139, 238
Trapiche 107, 109 (foto 95)

U
V

Vassouras 60, 164, 239
Vinicius 47, 65, 68 (foto 23), 69, 74, 75 (foto 34),
78 (foto 40), 139, 240
Virgílio de Melo Franco 76, 139, 240-241
Vosylius 11, 12, 23, 30, 31, 112, 115, 241-242

247

Impresso no Rio de Janeiro para a CoordenaçãoGeral de Pesquisa e Documentação, Departamento
de Articulação e Fomento, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.

248

O fotógrafo Erich Joachim Hess
nasceu em Hamburgo, Alemanha,
em 1911. Chegou ao Rio de Janeiro
em 1936, conseguindo logo seu
primeiro trabalho como representante de vendas. Entre 1937 e 1945,
trabalhou para o SPHAN como
freelancer, viajando por todo o Brasil e documentando o patrimônio
cultural brasileiro. Sua primeira viagem a serviço do SPHAN ocorreu
em 1938; foi a Diamantina, a pedido de Rodrigo M. F. de Andrade,
diretor do órgão à época. A partir
de 1945, passou a se dedicar principalmente a trabalhos comerciais,
como os produzidos para a empresa
Panair do Brasil e a Companhia
Siderúrgica Nacional, mas continuou realizando trabalhos esporádicos
para o IPHAN, até a década de
1980. Suas fotografias foram publicadas em diversos livros, jornais e
revistas nacionais e internacionais.
Hess encontra-se entre os fotógrafos, cuja produção constitui parte
significativa do acervo fotográfico
do Arquivo Central do IPHAN/
Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ).

Quando o Doutor [Rodrigo] me mandou lá para Minas, tinha
planejado fazer umas 70, 80 fotografias, e trouxe 700. Sorte,
porque eu trabalhava com uma máquina de 35 mm, que o
pessoal nunca usava. Quando eu cheguei aqui e resolvi fazer
fotografia, o pessoal disse: “Você é maluco, você é fotógrafo. Essa
máquina não vai dar certo. Isso não é fotografia. Todo mundo
trabalha com máquina grande.

Naquele primeiro pedido, das viagens para Diamantina, a
senhora tem o relatório completo. Nas viagens para Ouro Preto,
a gente ia primeiro com o arquiteto, que dizia: “vai a tal e tal
lugar”. Depois fazia as fotografias. Às vezes, fazia umas extras.
Mas nessas viagens que eu fazia sozinho, eles nem sabiam para
onde eu ia, nem eu. Só eu mesmo é que tinha que julgar o que
achava interessante. Fazia a coisa mais importante e sabia o
que eles precisavam, o que interessava.
Erich Joachim Hess

Ministério
da Cultura

