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As publicações da Série Memórias
do Patrimônio são destinadas a
divulgar o trabalho da equipe
do Projeto Memória Oral da
Preservação do Patrimônio Cultural,
desenvolvido pela Coordenação
de Pesquisa e Documentação, do
Departamento de Articulação e
Fomento do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN). O projeto tem o objetivo
de organizar um programa de
Memória do Patrimônio, com
a proposta de produzir, guardar
e tornar público o material de
entrevistas com pessoas que tiveram
uma ação significativa na construção
do campo da preservação cultural
no Brasil.
Neste número, reeditamos a
entrevista inicial realizada pelo
Projeto Memória Oral SPHAN/
Pró-Memória, de 1982, que
representou a primeira experiência
com história oral no IPHAN,
tendo realizado 27 entrevistas
com pessoas ligadas ao campo da
preservação do patrimônio cultural.
Prestamos, aqui, uma homenagem
a essa experiência pioneira na
Instituição, que permitiu o
registro de memórias de pessoas
que vivenciaram a trajetória da
constituição desse campo no Brasil.
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Apresentação
Lia Motta

A Coordenação de Pesquisa e Documentação da
Diretoria de Articulação e Fomento do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reedita,
neste número inicial da Série Memórias do Patrimônio,
a primeira entrevista realizada, em 1982, pelo Projeto
Memória Oral SPHAN/Pró-Memória. O material produzido, ao longo da década de 1980, pelo Núcleo de Editoração da SPHAN/Pró-Memória – denominação do
atual IPHAN, entre 1979 e 1990 – foi absorvido pelo
Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio
Cultural, elaborado no final de 2007.
Retomar o trabalho de história oral, no IPHAN, com
a reedição da entrevista de Judith Martins tem o sentido
de buscar o compartilhamento com o público de eventos
ligados à fundação da Instituição, expondo situações internas e cotidianas, que apenas se revelam em trabalhos
dessa natureza. Crônicas de vidas e de um serviço público
muito distinto do atual, passível de uma informalidade
quase ingênua em muitos momentos. A figura de Judith
Martins também justifica, com sua entrevista, a inauguração da Série Memórias do Patrimônio. Conforme ressalta Analucia Thompson, coordenadora do atual Projeto,
no capítulo “A história oral no IPHAN”, Judith Martins foi uma das primeiras funcionárias do então Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo a
primeira entrevistada na década de 1980, por um projeto que desempenhou um papel relevante no processo
7

de especialização do campo da preservação do patrimônio cultural e da trajetória
da introdução da história oral no Brasil.
Essa reedição tem, também, o sentido de homenagear Teresinha Marinho, que
foi a responsável pelo projeto na SPHAN/Pró-Memória; experiência pioneira, que
nos deixou uma importante herança composta pelo registro das narrativas de 27
pessoas ligadas ao campo da preservação cultural no Brasil, e que, hoje, podemos
levar adiante na nova série aqui inaugurada, tornando essas fontes de conhecimento
e pesquisa disponíveis ao público.
Das entrevistas realizadas entre 1982 a 1987 e gravadas em fitas cassete, somente
seis foram publicadas nos anos de 1980 e 1990, com pequena tiragem para circulação interna no IPHAN. O interesse nesse material – que frequentemente é citado
em trabalhos de estudiosos do campo da preservação – suscitou a retomada desse
Projeto e a elaboração de outro, dentro de novo formato, que associa as entrevistas a pesquisas que as orientem e que elucidem aspectos complementares para um
público externo, a partir de uma visão crítica sobre o significado de uma instituição
usar a metodologia da história oral em projetos sobre si própria. Além disso, nessa
retomada do trabalho, houve um cuidado especial com relação às técnicas arquivísticas para os novos registros e guarda do material e à adoção de procedimentos com
vistas à conservação do material produzido na década de 1980.
Uma das primeiras medidas preventivas adotadas consistiu na transposição dos
áudios produzidos em fitas cassete para meio digital, além das transcrições de todo
conteúdo nelas existentes. Outras práticas, como a higienização preliminar dos
diferentes suportes físicos em que as informações se encontram, o acondicionamento adequado das fontes e a padronização dos códigos de identificação das entrevistas, foram tomadas para a incorporação dos registros documentais ao Arquivo
Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro. Atualmente, esse material encontra-se
disponível para consultas no mencionado acervo.
No Projeto atual foi realizada, inicialmente, consulta aos servidores do IPHAN
para sugestão de nomes a serem entrevistados. A significativa adesão destes funcionários – foram indicados 78 nomes para serem entrevistados – demonstrou o
interesse institucional no desenvolvimento de tal projeto. Resolveu-se, então, iniciar
as entrevistas, baseadas na metodologia e nos procedimentos da história oral, mas
também conservando algumas características da experiência anterior, tais como: a
forma das entrevistas (mantendo a presença de convidados contemporâneos aos
entrevistados), subordinada, agora, a um roteiro determinado por uma pesquisa
previamente realizada; a ênfase na história pessoal associada à trajetória institucional; a intenção de formar fontes orais para dialogar com as escritas já existentes
no Arquivo Central do IPHAN. O Projeto já realizou cinco entrevistas, utilizando
câmara e gravador digitais. As entrevistas estão sendo transcritas e enviadas aos
entrevistados para revisão. Somente o que for autorizado por estes, será disponibilizado nos arquivos do IPHAN e/ou em publicação impressa.
8

Registrar e divulgar as experiências de ex-funcionários do IPHAN e de outras
pessoas ligadas à preservação do patrimônio cultural brasileiro revela-se bastante
significativo, pois permite não só complementar, com um novo tipo de fonte e documento, aqueles já existentes nos arquivos do IPHAN, como também contribuir
para a interação e o diálogo entre gerações dentro da Instituição. A produção desses
documentos torna-se fonte para subsidiar a gestão e a escrita da história do campo
de preservação do patrimônio cultural. A geração de fontes orais e o tratamento arquivístico e de pesquisa com as fontes escritas e iconográficas já existentes buscam
desenvolver um trabalho historiográfico mais completo sobre a preservação cultural no Brasil. Essa reedição, portanto, insere-se nos objetivos do projeto Memória
Oral da Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil, que são os de produzir,
guardar e tornar públicas entrevistas de pessoas que vivenciaram a construção e o
desenvolvimento do campo da preservação cultural no Brasil.
O presente volume está dividido em três partes. A primeira traz um capítulo de
autoria da coordenadora do Projeto, que aborda o contexto histórico institucional e
cultural da introdução das práticas de história oral no IPHAN. Na segunda, é apresentada a entrevista concedida por Judith Martins, em 1982, a Teresinha Marinho
e Lélia Coelho Frota, sem modificações, a não ser na gramática relativa à Reforma
Ortográfica. A terceira parte arrola os verbetes explicativos, dispostos em ordem
alfabética. Fruto de pesquisa da equipe do Projeto Memória Oral da Preservação do
Patrimônio Cultural, esses verbetes têm a intenção de esclarecer nomes de pessoas
e instituições referidos na entrevista, assinalados com asterisco (*).
Esperamos, com esta publicação, divulgar esse trabalho que está sendo realizado pelo Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural e, ao
mesmo tempo, prestar uma homenagem àqueles que se dedicaram profissional e
emocionalmente à tarefa de criar e consolidar o campo da preservação cultural
no Brasil.
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A História Or al no IPHAN
Analucia Thompson

O que é realmente importante é que a memória não
é um depósito passivo de fatos, mas um processo
ativo de criação de significados1.
Alessandro Portelli

A entrevista apresentada neste volume inicial da série
Memórias do Patrimônio é uma reedição do primeiro
número da série Memória Oral SPHAN/Pró-Memória,
publicado em 1984. A decisão de destinar esse número
à reedição da entrevista de Judith Martins é motivada
por duplo objetivo: prestar uma homenagem à equipe
e aos entrevistados, cujos esforços foram responsáveis
pelo registro das narrativas orais daqueles que vivenciaram a trajetória da constituição do campo da preservação
do patrimônio cultural no Brasil; e, ao mesmo tempo,
destacar a importância da continuidade de um projeto
semelhante, de forma que a reflexão sobre o pensamento
e sobre as práticas do campo da preservação cultural
torne-se uma avaliação constante desse processo instigante dos modos de agir e pensar.
Quando, em 1982, foi realizada a primeira entrevista,
intencionalmente voltada para o registro oral da história
do IPHAN, não houve propriamente a preocupação com
o desenvolvimento de um projeto baseado em metodo1

Tradução livre de trecho do seguinte parágrafo: “But what is really
important is that memory is not a passive depository of facts, but
an active process of creation of meanings. Thus, the specific utility
of oral sources for the historian lies, not so much in their ability to
preserve the past, as in the very changes wrought by memory. These
changes reveal the narrators’ effort to make sense of the past and to
give a form to their lives, and set the interview and the narrative in
their historial context”. (Portelli, 2003)

11

logia específica da história oral. Os objetivos eram editar “depoimentos de profissionais de renome, hoje conhecidos muitos deles no exterior, e que aqui falam de
trabalhos pioneiros executados para a SPHAN, numa fase histórica da instituição,
chamada de heróica por Mário de Andrade”, e, ao mesmo tempo, “publicar as entrevistas em tiragem reduzida, destinada à distribuição entre os técnicos da PróMemória e de entidades regionais afins” (Marinho, 1984). Tratava-se de conversar
com pessoas que tinham um grande conhecimento da história institucional. Segundo Teresinha Marinho, a coordenadora do Projeto, a ideia de realizar entrevistas
com Judith Martins surgiu, porque “todo dia ela vinha para conversar e contar as
histórias. De maneira que o folhetinho dela [a entrevista publicada] tem muita coisa
da história do patrimônio” (Marinho, 2009).
Não foi por acaso que a primeira entrevista tenha sido realizada com Judith
Martins. Dona Judith foi uma das primeiras funcionárias do então Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que começou, ainda que precariamente,
a funcionar em abril de 1936. Como se pode ler na entrevista, ela participou ativamente na criação da Instituição, que se tornou o principal órgão público voltado
para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, inaugurando um campo da
política pública e do conhecimento, até então, inédito.
Apesar de não utilizar uma metodologia específica, com objetivos e procedimentos claramente definidos, as entrevistas realizadas pelo Projeto Memória Oral
SPHAN/Pró-Memória, na década de 1980, devem ser entendidas como a primeira
experiência em história oral no IPHAN. As condições para tal empreendimento já
vinham sendo criadas desde meados da década de 1970, no que diz respeito ao campo da história oral. Para que esse campo pudesse encontrar as condições favoráveis
para seu desenvolvimento dentro da esfera da preservação cultural, era necessário
que essa esfera estivesse também em processo de autonomização.
A autonomia do campo cultural
Segundo Featherstone (1999), a autonomia da esfera cultural ocorre quando os
“especialistas” desse campo conseguem, através de lutas de poder historicamente
engendradas, valorizar seus bens e suas teorias culturais, assim como aconteceu
com a esfera econômica. Segundo o autor, o desenvolvimento da esfera cultural é
um longo processo que envolve o crescimento potencial dos especialistas e que gera
duas consequências contraditórias: maior autonomia do conhecimento produzido,
bem como a monopolização da produção e do consumo pelos especialistas, que
excluem os de fora; e, ao mesmo tempo, a expansão do conhecimento e dos bens
culturais produzidos para alcançar novas ‘plateias e mercados’2 (Ibid., p. 20).
2

Partindo de Max Weber, cuja teoria da racionalização e da diferenciação cultural buscou compreender o processo de desenvolvimento da modernidade que “não só implicava um longo processo
de diferenciação da economia capitalista e do estado moderno, como também envolvia uma racio-
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Em 1982, quando a entrevista foi realizada, a Instituição criada pela Lei nº. 378,
de 13 de janeiro de 1937, já havia recebido diversas denominações: Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), de 1937 a 1946; Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( DPHAN), de 1946 a 1970; Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( IPHAN), de 1970 a 1979; e Secretaria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória
(SPHAN/Pró-Memória), de 1979 a 19903. São essas diversas denominações, que
corresponderam aos momentos específicos desse longo processo de autonomia
do campo cultural no Brasil e, especificamente, do campo da preservação do
patrimônio cultural.
Até 1985, quando foi criado o Ministério da Cultura, os assuntos culturais ficavam
a cargo do Ministério da Educação. O processo pelo qual se iniciou a especialização da esfera cultural – ou seja, o reconhecimento, pelo Estado, do campo cultural
como uma área autônoma – teve início em 1930, quando o Governo Provisório
de Getúlio Vargas, quase um mês após a Revolução de 1930, criou o Ministério
da Educação e da Saúde Pública, ao qual ficaria subordinado o SPHAN, em 1937.
Este fazia parte, dentro da estrutura do Ministério, das Instituições de Educação
Extraescolar dos Serviços relativos à Educação4. No processo de transição para
o regime democrático após o Estado Novo, foi criada a DPHAN, em janeiro de
1946. A passagem de Serviço para Diretoria representou para a Instituição uma
estruturação e um regimento que não havia antes: cargos foram legalmente criados
e estruturados dentro da burocracia estatal; as representações regionais – naquele
momento, quatro Distritos – foram formalizadas.
Com a criação do Ministério da Saúde, em 1953, foi dado mais um passo na
direção da especialização da cultura e da educação, que passaram a ter seu próprio
ministério – o Ministério da Educação e Cultura ( MEC). O reconhecimento da posse de um conhecimento especializado pelos técnicos da Instituição foi constatado
em um relatório do MEC de 1968: “(...) a DPHAN possui corpo técnico de pessoal
altamente especializado, dentre arquitetos de renome, artífices e conservadores do
patrimônio” (MEC, 1968, p.53).
nalização cultural, com a emergência de esferas separadas, científicas, estéticas e de valores morais”,
Featherstone (op. cit.) demonstra a necessidade da realização de estudos que localizem historicamente as condições para o processo de desenvolvimento da esfera cultural.
3
As duas instituições, a Pró-Memória e a SPHAN – esta sendo transformada em Subsecretaria,
entre 1981 e 1985 – permaneceram associadas até 1990, quando foi criado o Instituto Brasileiro do
Patrimônio Cultural (IBPC), que absorveu suas funções. O IBPC durou até 1994, sendo substituído,
a partir de então, pelo IPHAN.
4

Deve ser igualmente ressaltada a importância do Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937,
que representou “uma forma do Estado cumprir o seu dever constitucional de amparo à cultura.
Para tanto, sua ação se desenvolverá não só através de fomentos mas, basicamente, pela limitação à
propriedade, adequando-a à função social” (Projeto ..., s/d).
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Ainda na década de 1960, duas outras disposições legais vieram trazer mais
atribuições à Instituição: a Lei nº. 3924, de 26 de junho de 1961, relativa aos monumentos arqueológicos e pré-históricos, fornecia à DPHAN, na época, certo controle
na área de pesquisas arqueológicas e ampliava a intervenção estatal na propriedade;
e a Lei nº. 4845, de 19 de novembro de 1965, proibia a saída de obras de artes produzidas no país até o fim do período monárquico e conferia à Instituição a competência para autorizar a transferência temporária desses bens para o exterior.
Na década de 1970, o MEC passou por uma reestruturação, através da qual foi
criado o Departamento de Assuntos Culturais (DAC), ao qual ficou, então, vinculado
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional5 (IPHAN), que substituiu a
DPHAN. A criação de um órgão especializado em assuntos culturais no MEC representou um passo importante para o processo de autonomização da esfera cultural.
No que diz respeito ao campo da preservação do patrimônio cultural, essas mudanças geraram, em 1976, uma portaria que tornou a organização da Instituição mais
complexa, com a criação de novos setores e novas representações regionais.
Em 1979, mais uma reestruturação transformou o IPHAN em Secretaria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a qual, associada à Secretaria de Assuntos Culturais6 (SEAC), formava a área cultural do MEC. Ainda nesse ano, foi
também criada a Fundação Nacional Pró-Memória.
A transformação do Instituto em Secretaria e a criação da Fundação Pró-Memória
foi uma solução que visava a um maior dinamismo nas questões ligadas à preservação do patrimônio cultural. Segundo Irapoan Cavalcanti de Lyra, a decisão de fazer
conviver duas instituições federais voltadas para a proteção do patrimônio cultural
deveu-se à incapacidade do órgão da administração direta, no caso o IPHAN, em
obter os recursos necessários e, ao mesmo tempo, à necessidade de maior agilidade
para executar suas funções. A solução seria, então:
(...) o aparecimento de duas instituições: uma que pudesse manter esses dois instrumentos ponderáveis [o foro especializado e o poder de
polícia], que seria uma instituição da administração direta e, no nosso
caso, a SPHAN; e do outro lado, uma outra instituição que pudesse
ter liberdade quanto aos recursos, que seria a Fundação Nacional
Pró-Memória (Boletim ..., 1980, p. 11).

5

Apesar de portar a denominação de Instituto, nesse momento, o IPHAN não era “pessoa jurídica
da administração indireta, não podendo, por isso, contrair em nome próprio, direitos e obrigações”,
pois era ainda “órgão da administração direta integrante do então Ministério da Educação e Cultura”
(Ibid.), embora gozasse de certa autonomia administrativa e financeira.
6

À SEAC estavam integrados os grandes museus nacionais – como o Museu Nacional de Belas
Artes, o Museu Histórico etc. – , a Biblioteca Nacional, o Instituto Nacional do Livro, a FUNARTE,
a Casa de Rui Barbosa, dentre outras instituições.
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Cabe observar que, em 1981, foi criada a Secretaria de Cultura, embrião do futuro
Ministério da Cultura. A nova Secretaria de Cultura comportava, então, duas Subsecretarias, a do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – até então Secretaria
– e a de Assuntos Culturais. Essa organização do campo cultural correspondia à
percepção de Aloísio Magalhães –, na época, secretário de cultura e presidente da
Fundação Pró-Memória – de que deveria haver “maior integração da ação cultural,
em âmbito federal, que se dividiria ‘em duas vertentes’ – a da produção cultural e a
da preservação” (Projeto ..., s/d). Foi nesse contexto que a Fundação Pró-Memória,
ligada à Secretaria de Cultura, incorporou diversos órgãos da administração direta,
como, dentre outros, a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional, o Museu
Nacional de Belas Artes.
Na estruturação da política pública voltada para a cultura, o lugar dos assuntos
ligados à preservação do patrimônio histórico e artístico nacional foi caminhando,
juntamente com a esfera cultural, no sentido dessa autonomização.
Não caberia aprofundar essa discussão aqui, por se tratar de tema que deve ser
ampliado com estudos que levem em consideração outros fatores, como os apontados acima por Featherstone. A intenção foi apresentar as condições institucionais
que permitiram a realização de um projeto voltado para o registro sistemático das
memórias daqueles sujeitos ligados à Instituição, representando um momento em
que esse campo já estava relativamente especializado. Foi a partir dessas condições
que o Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória pôde ser desenvolvido: a existência de especialistas, aos quais competia narrar a história das mudanças que foram
gerando a progressiva diferenciação e a autonomia desse campo.
A história oral
O ambiente cultural em que o Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória se
desenvolveu foi representativo das experiências com a história oral, em um momento em que esse campo de pesquisa estava se consolidando. Embora não tenha sido
explicitamente um projeto orientado pela metodologia da história oral, ele insere-se
no contexto mais amplo de sua expansão no Brasil.
A história da ‘história oral’ muitas vezes tem sua origem associada à escrita da
própria história: os gregos Heródoto e Tucídides e o francês Jules Michelet – que
utilizaram fontes orais para escrever suas narrativas históricas – são normalmente
destacados por historiadores orais no intuito de demonstrar a antiguidade do método. A “perda da preeminência original” (Thompson, 1992) da história oral ocorreu concomitantemente à especialização da história como disciplina acadêmica.
Durante o século XIX , houve um retraimento da utilização de fontes orais para a
escrita da história, em função da profissionalização dessa disciplina, processo que
aconteceu sob inspiração positivista. Seu principal representante, o alemão Leopold von Ranke, afirmava que a tarefa do historiador, baseada em documentos
comprobatórios e com uma distância temporal significativa, era mostrar como os
15

fatos realmente aconteceram (Prins, 1992). Somente no período Entreguerras e,
mais definitivamente, no pós-Segunda Guerra, um novo interesse para as fontes
orais foi despertado. Esse movimento foi bastante significativo nos Estados Unidos. Denominado de tendência arquivística (Grele, 2007), valorizava as entrevistas
orais como fontes informativas, que deveriam ser úteis para futuras pesquisas, pois
poderiam preencher uma lacuna gerada pela modernidade, cuja tecnologia liberava
as pessoas de escreverem diários e memórias.
Na década de 1970, as concepções sobre a história oral sofreram uma importante
transformação. Se, por um lado, pode-se atribuir esse estímulo à facilidade do uso do
gravador portátil – desenvolvido pela Philips Company, em 1963 –, por outro, o impulso determinante foi dado pelos movimentos sociais que tiveram lugar nesse período.
As diversas manifestações ligadas aos direitos civis, aos movimentos feminista e
de grupos étnicos, aos protestos contra a Guerra do Vietnã, que levantavam questões
sobre a história oficial americana (Sharpless, 2007), estimularam definitivamente o
aumento de projetos em história oral. Em 1967, foi fundada a Oral History Association (OHA), com o objetivo de garantir um estatuto profissional aos pesquisadores
em história oral, definindo os princípios que deveriam nortear as relações entre entrevistados, entrevistadores e instituições patrocinadoras de projetos na área. Na
década seguinte, os britânicos fundaram a Oral History Society (OHS, em 1973),
com preocupações também voltadas à constituição de padrões éticos, metodológicos
e teóricos necessários à realização de entrevistas. Embora, nesse momento, as duas
instituições fossem filosoficamente distintas – a primeira mais voltada para a tendência arquivística; a segunda impulsionada pela expansão da história social –, seus objetivos coincidiam ao reconhecerem a necessidade de estipular normas processuais,
visando tornar a história oral um campo especializado.
Diferentes preocupações acompanharam a trajetória das experiências com história
oral. Podem ser destacadas, para efeito argumentativo, duas tendências que marcaram o desenvolvimento dos projetos com história oral: a chamada “prática arquivística” (Grele, op. cit.), predominante, até a década de 1960, entre os norte-americanos; e as concepções da história social, inicialmente defendidas pelos britânicos, a
partir de questões levantadas pela Nova Esquerda7, relacionadas aos estudos ligados
ao movimento operário e aos movimentos comunitários.
A prática denominada arquivística define como objetivo da história oral a geração
de fontes orais através de entrevistas, cuja função é complementar as fontes escritas, servir de base de informação para futuras pesquisas e compor coleção para um
arquivo. Nessa vertente, a transcrição do oral para o escrito torna-se fundamental,
pois o objetivo é permitir publicações a partir das informações obtidas. O entre7

Conhecida, também, pelo seu nome em inglês, New Left, é identificada aos movimentos de esquerda
surgidos na década de 1960, que ampliaram suas preocupações sociais para além das questões de
classe, incorporando as culturais, étnicas, de gênero etc.
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vistador é encarado como um personagem neutro, que registra os dados fornecidos
pelo sujeito entrevistado.
Já a tradição oriunda da história social – mais característica da Europa ocidental,
em que muitas vezes a transcrição é desprezada, pois o que é considerado documento é o registro oral – considera as narrativas orais como textos que podem ser interpretados, de forma que o entrevistador/historiador não é visto como um observador objetivo e contemplativo, mas um ativo sujeito participante (Ibid., p.34). Foi
essa tendência que esteve relacionada ao desenvolvimento de estudos em história da
vida cotidiana e a história vista de baixo8.
No Brasil, a história oral foi inicialmente utilizada em projetos voltados para a
história política e menos focados em questões de identidade e diferenças culturais,
como nos Estados Unidos e na Europa ocidental. O ambiente em que se desenvolveram esses projetos, no Brasil, esteve relacionado ao contexto político específico
da luta pela redemocratização do país, que começou nos anos 1970. Esse contexto
foi bastante influenciado pelos questionamentos sobre a historiografia até então vigente – preocupada com as grandes narrativas e as estruturas econômicas –, porém
ainda limitados pela descrença nos documentos orais, os quais eram encarados,
então, como carentes de objetividade e de distanciamento temporal, qualidades
creditadas aos documentos escritos, tradicionalmente considerados fontes para a
história. Somente na década de 1990, sob a influência dos estudos em história cultural, é que a história oral alcançou maior aceitação acadêmica.
O pioneirismo no desenvolvimento da história oral, no Brasil, deveu-se à implantação de um programa de história oral, em 1975, no CPDOC (Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil), da Fundação Getúlio Vargas. O Programa foi constituído a partir de cursos ministrados por especialistas
norte-americanos e mexicanos, patrocinados pela Fundação Ford (Pereira Neto et
alii, 2007), e seu principal objetivo era recolher depoimentos de personalidades que
atuaram no cenário nacional. Liderando a organização acadêmica dos estudos da
história oral, o CPDOC promoveu encontros nacionais e estimulou a fundação da
Associação Brasileira de História Oral (ABHO), em 1994, no Rio de Janeiro.
A década de 1980 significou, portanto, um período de transição no que tange ao
desenvolvimento de projetos em história oral. Estimulada pelas mudanças políticas
que apontavam para a redemocratização do país, pelas transformações nas concepções de história influenciadas pela antropologia, pelos movimentos sociais de
estímulo à participação comunitária e pela difusão do uso de tecnologia, como a do
gravador portátil, a utilização de entrevistas encontrou um ambiente favorável para
o acesso a novas versões além das escritas.
8

A história do cotidiano e a história vista de baixo têm em comum construir a história a partir das
narrativas de grupos considerados oprimidos, marginalizados, ou seja, aqueles deixados de lado pela
historiografia vista como tradicional.
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O Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória
No IPHAN, a participação nesse movimento deu-se com o Projeto Memória Oral
SPHAN/Pró-Memória. O contexto institucional era favorável a experiências vol-

tadas para a participação de grupos sociais nas decisões e reflexões sobre práticas
adotadas pela Instituição, como, por exemplo, a realização de reuniões com a comunidade de cidades com centros históricos tombados (Fonseca, 2005).
No caso do Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória, podem ser reconhecidas algumas características relacionadas à vertente arquivística, predominante nos
projetos de história oral no pós-guerra norte-americano. Antes de destacar as características dessa modalidade, é necessário fornecer uma visão geral sobre as entrevistas realizadas pelo Projeto.
As 27 entrevistas realizadas, entre 1982 e 1987, foram gravadas em fitas cassete.
Do total, 20 delas foram transcritas e seis publicadas, em tiragem restrita, para
distribuição entre os funcionários da Instituição. A entrevistadora foi Teresinha
Marinho9, acompanhada, em algumas entrevistas, por outros entrevistadores, como
o caso de Lélia Coelho Frota, que esteve presente na entrevista de Judith Martins.
Das 27 pessoas entrevistadas, 19 eram ou tinham sido funcionários da Instituição.
Não houve o interesse na abordagem da história de vida dos indivíduos. Dependendo do entrevistado, as perguntas podiam girar em torno de uma obra de restauração, da contribuição da pessoa para o estabelecimento das práticas de preservação
em determinada região e, principalmente, de sua opinião sobre o primeiro dirigente
da Instituição, Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Os entrevistados foram selecionados como representantes das cinco áreas geográficas definidas no momento em que o SPHAN iniciou suas atividades: a sede na
capital do país, na época o Rio de Janeiro; e os quatro distritos compostos pelos
estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia.
A maior parte dos entrevistados já se encontrava aposentada no momento em que
concedeu as entrevistas. Muitos tinham ocupado cargos de chefia na estrutura institucional, como Lucio Costa, Alcides Rocha Miranda, José de Souza Reis, Godofredo Filho, Antonio Joaquim de Almeida.
É interessante observar que foram entrevistados representantes das áreas de conhecimento inicialmente valorizadas pela Instituição – com exceção da arqueologia
–, tais como: a arquitetura; a restauração; a museologia.
Apesar de a maioria dos entrevistados ser do sexo masculino, três mulheres concederam entrevistas: Judith Martins, Lygia Martins Costa e a escritora Lúcia Machado de Almeida, que participou como esposa de Antonio Joaquim de Almeida.
Como já mencionado, os entrevistadores não tinham objetivo de traçar uma

9

Na última parte desta publicação, encontram-se os Verbetes Explicativos, entre os quais constam as
biografias de pessoas citadas na entrevista de Judith Martins e que estão sendo referidas aqui.
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história de vida pessoal dos entrevistados, mas sua trajetória institucional. Dessa
forma, as perguntas iniciais eram destinadas a saber como e levados por quem os
entrevistados chegaram a atuar na Instituição. As perguntas sobre a importância de
outros funcionários, reconhecidos internamente como ‘fundadores’ do campo da
preservação, e sobre as dificuldades do trabalho de preservação eram as mais recorrentes. No caso de Judith Martins, pode ser observado o fato de que a entrevista
vai sendo conduzida no sentido de traçar um retrato da formação e da estruturação
da Instituição, buscando definir os lugares ocupados pelos técnicos e a importância
deles na tarefa de estabelecer uma atividade que encontrava diversos obstáculos.
A estrutura das entrevistas baseava-se em perguntas diretas e curtas, ficando o
entrevistado à vontade para tecer seus comentários sem interrupção. As principais
questões referiam-se ao momento e às circunstâncias da entrada do entrevistado
para a Instituição e a sua experiência na instalação e no desenvolvimento das ações
de proteção nas regiões ou áreas em que atuava. A leitura dessas entrevistas permite
reconhecer um tipo de narrativa, que se refere às origens do trabalho de preservação, trazendo, assim, elementos que podem ser encontrados também em narrativas
míticas (Grele, op. cit.). Por exemplo: a criação de algo novo e fundamental em
oposição ao caos existente; o enfrentamento de dificuldades, exemplificadas, dentre
outras, pela cobiça de certos proprietários e empreiteiros, ou pela falta de verbas e
infraestrutura de trabalho; a exaltação da ação extraordinária de indivíduos, como
a do primeiro dirigente do Órgão, Rodrigo Melo Franco de Andrade; e, por fim, a
vitória sobre as diversidades, o “ter valido a pena”.
O trecho abaixo, retirado da entrevista de Alcides Rocha Miranda concedida ao
Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória, em 1983, exemplifica algumas dessas
características mencionadas:
Era uma verdadeira cruzada, abrangendo todo o território nacional,
com o fim de proporcionar os primeiros-socorros a um sem número
de construções e ruínas iminentes, ou até mesmo já sendo destruídas.
Fomos uma espécie de pronto-socorro, ou corpo de bombeiros. No
que diz respeito à nossa história, por aqueles marcos da nossa cultura,
tanto partia de particulares quanto de autoridades. Porque a falta de
informações sobre aqueles objetos-documentos nos atingia a todos.
Mais grave era, sobretudo, quando se tratava de cidades e fazendas
abandonadas. Em muitos pontos, nem mais estradas. Nesses sítios,
despovoados, já quase não havia nem alimento. Nunca tiveram água
encanada. Muitos nem sabiam o que era luz elétrica. Mário [de Andrade], num relatório que faz, sobre a Capela de Santo Antonio, diz:
‘Vagar assim pelos mil caminhos de São Paulo, em busca de grandezas
passadas é trabalho de fome e de muita, muita amargura. Procura-se
mais, e encontra-se quase nada. Vai subindo no ser uma missão de
achar, uma esperança de sobrevivência admirável (Miranda, 1983).
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Dado esse caráter memorialista, poucos conflitos internos à Instituição puderam
ser destacados pelos entrevistados. Em algumas passagens, leves críticas à atuação
institucional podem ser notadas, como, por exemplo, aquela em que Judith Martins,
em sua entrevista, referindo-se ao Decreto-Lei nº. 25, de 1937, deixa transparecer uma
crítica ao Anteprojeto de Mário de Andrade, já referido por ela como um “catatau”:
Foi uma luta tremenda reduzir o projeto do Mário de Andrade a esse
Decreto-Lei. O Mário de Andrade subordinava todos os museus ao
Patrimônio. Tinha umas coisas, outras providências... Os diretores
de museus se insurgiram, não quiseram concordar. E o trabalho de
elaboração desse Decreto-Lei foi muito grande, levou muitos meses
para concatenar e resumir, reduzir todos os pareceres e reduzi-los à
essência. É isso. O trabalho foi esse (Martins, 1984).

O tom memorialista e informal dessas entrevistas aponta para a concepção naturalista dessas narrativas; o que nos permite relacioná-las àquela tendência denominada por Grele (Op. cit.) de “arquivística”, para a qual o objetivo principal é permitir
que a memória de determinadas pessoas possa contribuir para preencher as lacunas
existentes na documentação escrita. Dessa maneira, o entrevistado é estimulado
a expressar suas recordações no sentido de recriar as emoções vividas no passado
(Idem, 2005). A ausência de análise do conteúdo das entrevistas pelo historiador
profissional acaba levando o entrevistador a se comportar como um observador
objetivo e ‘de fora’.
Não há aqui qualquer intenção em desvalorizar o trabalho realizado pelo Projeto
Memória Oral SPHAN/Pró-Memória. Ao contrário, foi observada sua relevância
no contexto de especialização do campo da preservação do patrimônio cultural
e da trajetória da introdução da história oral no Brasil. Mas é importante destacar
duas questões fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para
a produção de conhecimento. Uma diz respeito à presunção de neutralidade no
desenvolvimento de projetos institucionais: a ideia de que não existem objetivos
específicos na realização de entrevistas não pode ser considerada casuística, mas
faz parte de um contexto em que estão sendo criadas as condições históricas para
o processo de desenvolvimento e especialização da esfera cultural. A outra questão
refere-se à epígrafe de Alessandro Portelli: não interessa somente o que é lembrado,
mas, também, a continuidade ou a mudança do significado dado aos eventos.
Na realidade, concordo com Jorge Eduardo Aceves Lozano, quando afirma que
existem, entre outras, duas modalidades de história oral: a faceta técnica e a metódica. A primeira refere-se à formação de arquivos orais, ou seja, a geração de fontes
que ficarão sob a guarda de um arquivo público para consulta, com a finalidade,
dentre outras, de servir para futuros trabalhos analíticos. A outra se relaciona ao
fazer história oral, tarefa que implica produzir conhecimento histórico. Segundo
Lozano, nessa categoria os pesquisadores orais “colhem, ordenam, sistematizam e
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criticam o processo de produção da fonte. Analisam, interpretam e situam historicamente os depoimentos e as evidências orais” (Lozano, 2006, p. 17).
Concordo, também, com Gwyn Prins (Op. cit), segundo o qual as fontes orais corrigem as outras, assim como as outras as corrigem. E que os detalhes, a humanidade
e o ceticismo proporcionados pela história oral são recursos fundamentais, pois:
Sem acesso a tais recursos, os historiadores das sociedades modernas,
maciçamente alfabetizadas e industriais, ou seja, a maior parte dos
historiadores profissionais, vão consumir-se em um poço de compreensão circunscrito por sua própria cultura, como amantes abandonados colocados sob o círculo de luz tremulante de um poste isolado em uma rua escura e varrida pelo vento (Ibid., p.198).

Judith Martins
Segundo relato de Teresinha Marinho, a entrevistadora de Judith Martins, o interesse em realizar uma entrevista com uma das funcionárias mais antigas do IPHAN
foi despertado a partir de vários encontros entre as duas, quando pesquisavam no
Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro:
Comecei a trabalhar com os documentos do Arquivo e a me interessar muito por essas pessoas que trabalharam com o Patrimônio.
Por exemplo, D. Judith não era técnica, mas foi secretária anos e
anos. Tinha oitenta anos quando a encontrei. Vinha diariamente ao
Patrimônio, vestidinha de verão, de sandalhinha aberta, não parecia
que tinha oitenta anos. Aí eu comecei a fazer amizade com ela e a
perguntar as coisas. E ela me contava. Pensei em fazer uns folhetos
com o depoimento dessas pessoas. E o primeiro que eu fiz foi com o
dela (Marinho, 2009).

Judith Schmitz nasceu, em 19 de outubro de 1903, na cidade de Juiz de Fora/
MG. Seu avô, fundidor alemão, imigrou para o Brasil, no final do século XIX , para
trabalhar na construção da rodovia União e Indústria, primeira rodovia macadamizada da América Latina. Provavelmente, o avô de Judith chegou ao Brasil em
uma das seis embarcações que aportaram no Rio de Janeiro, em 1858, e que traziam
trabalhadores para a Companhia União & Indústria, criada por Mariano Procópio
Ferreira Lage – empresário e político do Segundo Império, responsável, entre outras iniciativas, pela edificação da primeira usina hidrelétrica da América Latina, em
Juiz de Fora. A construção da estrada foi tão importante que gerou o primeiro guia
turístico do Brasil: Doze Horas em Diligência - Guia do Viajante de Petrópolis a Juiz de Fora,
do fotógrafo alemão Revert Henrique Klumb, publicado em 1872 (Oliveira,1994).
A origem alemã foi fundamental para a formação intelectual e moral de Judith,
que procurou traçar uma trajetória profissional autônoma. Segundo sua filha Wan21

da, Judith foi sempre “um pouco alemã”: “certinha”, de alguma forma distante e
independente. Desquitou-se de Eugênio dos Santos Martins, em 1941, com quem
havia casado aos 19 anos. Nos últimos anos de vida, optou por viver sozinha, morando em um quarto na Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, na Tijuca,
bairro da cidade do Rio de Janeiro.
Quando Judith nasceu, Juiz de Fora apresentava características de uma cidade em
progresso. Denominada a Manchester de Minas, Princesa do Parahybuna, Sala de Minas ou
Cidade Yankee (O Pharol, 1901), a cidade mineira vivia o espírito progressista do início
do século. Segundo uma reportagem do jornal O Pharol, em 1901, a cidade possuía
diversos templos religiosos entre católicos e protestantes; muitos prédios públicos,
com destaque para o Fórum e para a antiga Academia do Comércio; escolas públicas e particulares de instrução primária para ambos os sexos; um teatro; uma hospedaria; e uma economia que permitiu a formação de “boas fortunas, pelo que surgiu
a ideia da criação de um estabelecimento bancário que facilitasse as transações,
tornado-se aqui uma pequena praça independente” (Ibid. p.2).
Em 19 de outubro de 1903, data do nascimento de Judith Schmitz, Santos Dumont havia realizado, em Paris, mais um ‘voo’ com seu balão ônibus número 10.
Alguns dias antes, o Teatro Juiz de Fora havia trazido do Rio de Janeiro a peça Os
Herdeiros, de Adolphe Belot e Edmond Villetard, dirigida por Silvério Cunha, dono
de uma conhecida companhia de teatro (Ibid.).
Judith Schmitz era a mais velha de quatro irmãos, filha de Marcos Schmitz, fundidor como seu pai, e Ildegarda Breviglieri. Estudou em escola pública e trabalhou
como costureira em Juiz de Fora. Matriculou-se no curso Técnico de Contabilidade
(Guarda-Livros Técnicos) do Instituto Comercial Mineiro, o qual concluiu em 1919,
aos 16 anos. Teve três filhos: Ayla, Wanda e Marcos.
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1936, junto com a família, indo morar em
uma pensão de uma tia de seu marido, situada à Rua Gago Coutinho, em Laranjeiras. Tempos depois, quando morava na Rua Bambina, em Botafogo, bairro onde
viveria a maior parte de sua vida, sofreu uma grande perda: seu filho caçula, Marquinhos, foi vítima, aos cinco anos, de um acidente fatal.
Judith Martins 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. Estimulada por Rodrigo,
Judith começou a pesquisar a bibliografia sobre Aleijadinho, estudo que resultou
no artigo “Apontamentos para a bibliografia referente a Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho”, publicado no 3º número da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, 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, publicando, em 1974, no número 27 das Publicações do IPHAN, sua obra
que considerava a mais importante: o Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII
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e XIX em Minas Gerais. São dois volumes, que apresentam, em ordem alfabética,
verbetes de artistas mineiros. Esse material encontrava-se, desde a década de 1960,
em cadernos classificadores, os quais eram utilizados como fonte de pesquisa por
pesquisadores nacionais e internacionais (Martins, 1974).
Em sua ficha técnica, encontrada no Arquivo Central do IPHAN, no item “títulos” ou “habilitações profissionais”, constam os seguintes cursos realizados por
Judith Martins: Curso Técnico em Contabilidade do Instituto Comercial Mineiro
de Juiz de Fora/MG; Curso de História da Arte da antiga Universidade do Distrito
Federal; Curso de História da Arte Geral, ministrado pela DPHAN; Curso sobre a
História do Desenvolvimento Material no Brasil; ministrado pela DPHAN; Curso
de Língua Inglesa da Cultura Inglesa; Curso de Língua Francesa da Maison de
France; conhecimentos de paleografia e notariado.
Além de secretária de Rodrigo Melo Franco de Andrade e pesquisadora, Judith
Martins tornou-se, em 1962, chefe da Seção de História e do Arquivo, substituindo
Carlos Drummond de Andrade, que havia se aposentado. Permaneceu no cargo até
1973, quando se aposentou; contudo, continuou frequentando o IPHAN até 1984,
pesquisando, no Arquivo Central do IPHAN, material para escrever outros três
dicionários, como relata na entrevista.
Além do trabalho como secretária, pesquisadora, chefe de Seção e substituta do
diretor da Instituição, Renato Soeiro, sucessor de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Judith realizou algumas viagens representando o IPHAN. Sua filha Wanda
Lorêdo conta sobre essas viagens que: “A expressão ‘lá vem a viúva do patrimônio
com as filhas’, ouvimos, Ayla e eu, nas viagens à Diamantina, quando mamãe lá
esteve para dar suporte à implantação do Escritório Técnico de lá; isto, por volta de
1946 e 1947”. Provavelmente, um eufemismo para definir uma mulher, que viveu, a
partir da década de 1940, desquitada e por conta própria.
Judith Schmitz Martins faleceu em 27 de outubro de 2000, aos 97 anos, no Rio
de Janeiro.
Abaixo, reproduzimos a biografia de Judith Martins, escrita por Teresinha Marinho, que abriu a publicação da entrevista, em 1984.
Judith Martins, nascida em Juiz de Fora, MG, começou a trabalhar no
SPHAN em 29/04/1936, como datilógrafa, quando das providências
iniciais para criação do órgão. Em 1938, já publicava uma pequena
bibliografia comentada sobre o Aleijadinho, primeiro trabalho preparado no gênero. Seguiram-se outros estudos e pesquisas sobre artistas e artífices, no Brasil, dos séculos XVI a XIX, que se estenderam
por 40 anos. Exerceu as funções de auxiliar de escrita de 1ª classe,
ajudante técnico de 3ª classe, perito em Belas Artes, arquivologista,
secretária do diretor-geral da DPHAN (1946 a 1962), chefe da Seção
de História e, em uma oportunidade, respondeu pelo expediente da
repartição. Aposentou-se, com 37 anos de serviço, pela compulsória,
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em 20/10/1973. Depois dessa data continuou trabalhando no órgão,
organizando o resultado de suas pesquisas em obras posteriormente
entregues à SPHAN para publicação. Ainda hoje mantém contato
com seus antigos companheiros de trabalho e com novos funcionários da SPHAN/Pró-Memória.
Trabalhos empreendidos: organização do catálogo do Museu do Diamante, em Diamantina, MG; inspeção das atividades técnico-administrativas do 3º e 4º Distritos da DPHAN, em Minas Gerais e São
Paulo; organização do arquivo de documentos do Núcleo do IPHAN,
em Brasília; participante do Colóquio Internacional de Estudos LusoBrasileiros, realizado em Salvador, BA, em 06/08/1959; secretáriageral do II Encontro de Governadores, realizado na mesma cidade,
em 1971.
Escreveu “Apontamentos para a bibliografia referente a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho” (Revista do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, nº. 3, 1939); “Notas”, juntamente com Rodrigo
M. F. de Andrade e Lucio Costa, para a obra Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho (publicação nº. 15 da DPHAN, 1951); Subsídios acerca de
Manuel Francisco Lisboa (comunicação apresentada no Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, trabalho único sobre o pai do
Aleijadinho); Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em
Minas Gerais (publicações nº. 27 da IPHAN, 1974); Dicionário de artistas
e artífices dos séculos XVI a XIX na Bahia (inédito); Dicionário de artistas e
artífices dos séculos XVII a XIX no Rio de Janeiro (a terminar); Dicionário
de artistas e artífices dos séculos XVI a XIX em Pernambuco (a terminar).
Recebeu, em maio de 1972, em Brasília, das mãos do presidente da
República, gen. Emílio Garrastazu Médici, a condecoração da Ordem do Mérito Educativo.
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Entrevista com Judith Martins
Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro
28 de setembro de 1982

Capa do Depoimento de Judith Martins. Projeto Memória
Oral SPHAN/Pró-Memória, 1983. ACI/RJ. Série
Memória Oral.

27

Ficha técnica

Denominação:

Judith Martins
(Juiz de Fora/MG, 19/10/1903 – Rio de Janeiro/ RJ, 27/10/2000)

Notação no Arquivo:

MO_01_JM.

Razão da Entrevista:

Judith Martins foi uma das primeiras funcionárias do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
além de responsável pelo Arquivo Central e pela Seção de
História e secretária de Rodrigo M. F. de Andrade. Tinha
grande conhecimento pessoal da dinâmica da Instituição
desde seu início. Desempenhou, por mais de 40 anos, diversos trabalhos relacionados diretamente ao IPHAN, ocupando cargos de direção e publicando resultados de suas
pesquisas, como foi o caso do Dicionário de artistas e artífices
dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais, de 1977.

Data:

28 de setembro de 1982.

Local:

Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.

Duração:

85 minutos e 26 segundos

Suporte:

2 Fitas cassete

Entrevistadores:

Teresinha Marinho (TM) e Lélia Coelho Frota (LCF).

Sumário:

Início das atividades do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional; Gustavo Capanema; Rodrigo Melo
Franco de Andrade; questões relativas ao tombamento de
monumentos; criação de museus; funcionários da Instituição; diretores de Distritos; Decreto-lei 25; Conselho Consultivo; Ouro Preto; obras de conservação e restauração;
estrutura e rotina institucionais; Renato Soeiro.
Crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre Judith
Martins, publicada no Jornal do Brasil, de 01/05/1971
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Entrevista com Judith Martins

TM – Teresinha Marinho
LCF – Lélia Coelho Frota
JM – Judith Martins

TM – Vamos entrevistar Dona Judith Martins. Hoje, 28 de setembro de 1982. An-

tiga funcionária do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*
(SPHAN), desde os primeiros dias do seu funcionamento.

LCF – Dona Judith, por que e como a senhora veio trabalhar aqui?
JM – Muito simples. Soube, por um amigo comum ao Dr. Rodrigo* e a mim, que

o Dr. Rodrigo havia sido indicado para dirigir um novo órgão a ser criado
por lei. Então, pedi a esse amigo que me apresentasse a ele. Dr. Rodrigo trabalhava no seu escritório de advocacia, na Rua da Assembleia.

LCF – O escritório era só dele?
JM – Dele e do tio, João de Melo Franco. Lá, encontramos com o Dr. Rodrigo, e

ele me perguntou o que eu desejava. Respondi que desejava um emprego, e
ele quis saber se eu era datilógrafa. Respondi que não, mas que sabia escrever
a máquina; que era formada em contabilidade e que, há oito anos, não punha
a mão na máquina. Ele disse: “Então, infelizmente, não serve. Porque a moça
que o Gustavo Capanema* me mandou não conhece teclado; sabe falar várias
línguas, e tal e coisa, mas não conhece teclado. A senhora vá para casa, treine
uns dias e volte para fazer uma provazinha”. Eu fiquei meio receosa de ir embora e não voltar mais. Então me propus praticar lá mesmo, no escritório dele.
O Dr. Rodrigo então me disse: “A senhora vai treinando aí nesse catatau do
Mário de Andrade*, que é o Anteprojeto do Serviço* do órgão a ser criado”.

LCF – Em que ano foi isso?
JM – Abril de 1936. Então, ele disse: ‘É uma repartição que não tem sede, não tem
*

Os termos assinalados com asterisco remetem aos verbetes dispostos em ordem alfabética a partir
da página 61.
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verba, não tem nada. A senhora vai treinando aí na máquina e batendo esse
catatau do Mário de Andrade”. Aquilo para mim era grego, eu tinha vindo
de Juiz de Fora inteiramente alheia a esses assuntos e comecei a bater aquilo
automaticamente, a treinar no catatau.
TM – Então, a senhora ficou para ser uma datilógrafa que trabalhasse por duas, já

que a outra não sabia usar a máquina?

JM – Fiquei. Fiquei para ser datilógrafa, para trabalhar por duas. Mas, depois de

alguns dias, o Dr. Rodrigo sumiu, e eu não sabia se estava empregada ou não.
Continuei, no entanto, a frequentar o escritório dele. Encontrava diariamente
o João de Melo Franco, que eu não conhecia, mas achava um sujeito muito
alinhado, e pensava: “Mas que servente alinhado o Dr. Rodrigo tem!” O
João de Melo Franco me cumprimentava muito formalmente, e eu não sabia
de nada. Passados uns oito dias, mais ou menos, aparece o Dr. Rodrigo e me
diz: “Olha, já pedi ao Carlos Drummond* para redigir seu contrato”. Antes
disso, porém, me pedira para redigir um ofício, coisa que eu nunca tinha feito
na vida, porque a minha atividade era de escrituração mercantil.

LCF – Quantos anos a senhora tinha?
JM – Trinta e três anos. Então, eu redigi o ofício, e ele me disse assim: “Bom, o

português está corretíssimo. Onde a senhora aprendeu português?” Eu respondi: “Na escola pública”.

LCF – Doutor Rodrigo gostava muito da linguagem, não é?
JM – Sim. “Seu português está correto, é bom. Mas você precisa treinar mais.”

“Bom, isso a gente adquire, porque já fui datilógrafa, já trabalhei muito.”
Então ele disse: “Pedi ao Dr. Drummond para redigir o seu contrato como
datilógrafa”. E, aí, saímos os dois à procura de sede, mobiliário, e para contratar
pessoal necessário; no caso, ele como diretor, mais um secretário, duas datilógrafas e dois serventes. Capanema arranjou uma verba de 35 contos...

LCF – E o Carlos Drummond, o que era?
JM – O Carlos Drummond era chefe de gabinete do Capanema. Só muito mais

tarde, em 1945, depois que acabou a ditadura, foi que ele veio para o SPHAN.
Então, saímos nós de automóvel por aí, para baixo e para cima, a comprar
máquina na Casa Pratt*. Acabamos alugando um conjunto no Edifício Nilomex*, esquina de Rua México com Avenida Nilo Peçanha. Eram três salas:
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Dr. Rodrigo funcionava em uma, eu, a Hélcia Dias* e o secretário, noutra...
TM – Quem era o secretário?
JM – Era o Oswaldo Teixeira*.
LCF – O pintor?
JM – Sim, o pintor, por indicação do Getúlio. A Hélcia Dias era aquela que não conhecia

teclado. Era uma ótima companheira, mas não conseguia escrever a máquina...

LCF – Ela fazia o quê, então?
JM – Bom, ela acabou tendo que aprender. E ficamos nós ali...
TM – E na outra sala?
JM – Na outra sala, numa saleta à parte, funcionavam os dois serventes. Dr. Ro-

drigo ficava sozinho.

LCF – O que foi que o Dr. Rodrigo fez primeiro?
JM – Primeiro, começou a movimentar amigos, juristas, literatos – gente que en-

tendesse do assunto, que era praticamente novo, aqui no Brasil, para estudarem o projeto do Mário de Andrade. Era um projeto vasto, muito grande. A
ideia era reduzí-lo.

LCF – Sabe algum nome?
JM – Eu me lembro de Edmundo Lins*, do Prudente de Morais Neto*...
LCF – O Luiz Camillo* deu palpite?
JM – Não sei, não lembro mais: eu era muito nova, inteiramente alheia ao assunto.

Não entendia o porquê daquelas coisas, a finalidade daquele serviço – não
entendia nada, absolutamente nada. Eu era simplesmente datilógrafa. Mas, aí,
Dr. Rodrigo me requisitou para a sala dele e começou a ditar correspondência. Então comecei a exercer a função de secretária – de fato, mas não de
direito. Porque não havia secretária. O secretário era o Oswaldo Teixeira.

LCF – O Oswaldo Teixeira ia lá?
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JM – Ia. Ficava lá desenhando, fazendo o perfil da gente – fez até o meu retrato.

Dr. Rodrigo ficou com um nojo danado. Um dia, ele entrou na nossa sala, viu
o Oswaldo Teixeira com o croqui do meu retrato na mesa e, de raiva, jogou
no chão... (ri)

TM – O Dr. Rodrigo gostava da pintura dele?
JM – Detestava. Achava horrível, dizia que ele pintava com a língua, que era uma

pintura lambida, pintura de cromo. Detestava! Estava sempre doido para se
ver livre dele.

LCF – E como conseguiu?
JM – Conseguiu da seguinte maneira: o SPHAN funcionou em bases provisórias de

abril de 1936 a janeiro de 1937. Quando foi criado oficialmente o Serviço, em
1937, Dr. Rodrigo, em conluio com o Capanema, enfiou o Oswaldo Teixeira no
Museu [Nacional] de Belas Artes*, que estava vago e onde ele ficou até 1945.

LCF – Dr. Rodrigo gostou, não?
JM – Dr. Rodrigo se viu livre dele. E não pôs outro secretário porque não havia

quadro. Só dez anos depois é que o quadro foi organizado direito.

LCF – O Serviço continuou no Nilomex?
JM – Continuou no Nilomex até 1945, quando viemos para cá.
TM – No Nilomex, o que é que se estruturou?
JM – Lá, se estruturaram os primeiros arquivos. Dr. Rodrigo começou a fazer pes-

quisas, indicava a bibliografia de monumentos e pedia a amigos, na Bahia, em
Minas Gerais, informações, documentação fotográfica... Foi tudo praticamente
de graça. O Serviço ainda não tinha sido criado. Fazia parte do Ministério [da
Educação e Saúde]*, mas não tinha verba, não tinha nada. Era por meio de amizade mesmo – o Dr. Rodrigo tinha muitas – que se conseguiam informações.

TM – A senhora falou no Carlos Drummond e disse que ele veio depois da dita-

dura. Ele se afastou do Ministério da Educação?

JM – Não. Ele veio para cá depois da ditadura. O Capanema falou com Dr. Ro-

drigo para aproveitar os serviços do Drummond. Ele era chefe de gabinete
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e ia ficar sem emprego naquela época. Então veio para cá e deu a primeira
organização ao Arquivo do Patrimônio*, que funciona até hoje. O Carlos
Drummond foi quem organizou o Arquivo do Patrimônio, de uma maneira
muito simples, mas muito lógica, geográfica e algébrica, de maneira que sempre se encontra o que se precisa. É uma organização muito simples e muito
sumária, mas muito eficiente.
LCF – E o Dr. Lucio Costa*, já frequentava o Edifício Nilomex?
JM – Dr. Lucio frequentava, desde 1937, o Nilomex. Foi ele quem fez as primeiras

indagações sobre os Sete Povos das Missões*. O primeiro relatório também
foi feito por ele; a primeira obra executada pelo Patrimônio Histórico foi na
Igreja de São Miguel*, no Rio Grande do Sul.

LCF – Projeto Lindo!
JM – Foi feito pelo Lucio Costa, junto com Lucas Mayerhofer*, Leônidas Chefer-

rino*, desse eu me lembro bem, com uma verba especial que o Getúlio arranjou, de 250 contos de réis.

LCF – O Getúlio vinha visitar o Patrimônio?
JM – Vinha aqui várias vezes. Eu o conheci pessoalmente, aqui nesta sala. Eu o vi

uma vez só.

LCF – E que tal, ele conversava?
JM – Não. Ele era amável, era simpático, cumprimentava, olhava tudo... Quis ver

tudo, quis saber de tudo.

LCF – Ele discutia os projetos?
JM – Não. Eram visitas de cortesia.
TM – E o Capanema?
JM – Ah, o Capanema era irmão do Dr. Rodrigo, pode-se dizer. O que o Dr. Ro-

drigo queria, o que ele podia fazer, fazia.

TM – O Capanema vinha aqui?
JM – Vinha. Todo mundo vinha aqui. Vinham esses políticos todos, governadores
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de estados, deputados... O prestígio do Dr. Rodrigo era enorme.
LCF – Foi o prestígio do Dr. Rodrigo, na realidade, que implantou o IPHAN* de

uma maneira definitiva...

JM – Exato. Ele misturava amizade com trabalho, e a gente, então, fazia por amor.

Ganhava-se muito pouco, mas trabalhava-se com muito amor. E foi uma verdadeira alfabetização no setor, porque ninguém conhecia nada. O que os arquitetos recém-formados conheciam desse trabalho de restauração de obras? Foi
tudo aprendido aqui, na prática, na própria execução. Fazendo e aprendendo.

TM – Quais as pessoas que trabalhavam, no início, mais diretamente com Dr.

Rodrigo, e quais áreas em que atuavam?

JM – Por exemplo, depois de sair o Decreto-lei*, foram designados os chefes de

distritos*. Para o primeiro Distrito, do Norte/Nordeste, foi o Dr. Ayrton de
Almeida Carvalho*, o primeiro chefe de distrito nomeado. Para o segundo
Distrito, Bahia e Sergipe, foi designado Godofredo Filho*. O nome completo
dele é Godofredo Rebelo de Figueiredo Filho, mas é conhecido como Godofredo Filho. Ele era historiador, professor universitário. O terceiro Distrito, Minas Gerais e Goiás, ficou muito tempo sem chefe, mais ou menos sob
a jurisdição da sede, depois o Sylvio de Vasconcellos* foi designado. Em São
Paulo, ficou o Mário de Andrade, colaborando com o arquiteto Luís Saia*.
Mário de Andrade foi titular durante algum tempo, depois se mudou para o
Rio de Janeiro, e ficou, no seu lugar, o Luís Saia. Foram estes os primeiros
chefes de distritos.

TM – A senhora teve contato com Mário de Andrade?
JM – Tive, várias vezes, pessoalmente. Vinha muito aqui. Mormente depois que

se mudou para o Rio de Janeiro, frequentava muito este gabinete. Isto aqui
vivia cheio de visitas que, às vezes, perturbavam o trabalho. Eu chegava a
reclamar com Dr. Rodrigo, dizendo que parecia um botequim da Lapa. Não
se podia fazer nada, só se trabalhava depois das cinco horas, e eu chegava em
casa muito tarde...

TM – Dr. Rodrigo saía daqui, normalmente, a que horas?
JM – Não tinha hora para sair. E antes de sair queria tomar um chopinho...
TM – Isso, mais ou menos, às sete, oito horas?
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JM – Por aí. Era raríssimo sairmos daqui às seis horas. Ele saía muito tarde daqui.

Era o primeiro a chegar e o último a sair.

TM – Ele chegava a que horas?
JM – Eu chegava aqui onze, e ele já estava.
TM – Dessas pessoas que vinham conversar, de quem a senhora se lembra?
JM – Era tanta gente que vinha conversar com o Dr. Rodrigo, que não me lembro.
TM – Tente lembrar-se de alguém.
JM – Conversar de papo, de visita?
TM – Falo desse grupo que vinha para cá, para conversar.
JM – Vinham, às vezes, por interesses de patrimônio e, às vezes, por interesses

outros, não sei. Vinha muito o Prudente de Morais, vinha um deputado cujo
nome eu não me lembro mais; Magalhães Pinto* aparecia aqui, o Milton
Campos* vinha muito... E todo interessado que chegava aqui e quisesse falar
com o Dr. Rodrigo, ele mandava abrir a porta. A porta era aberta.

TM – Por quê?
JM – Porque dizia: “Isto é serviço público, minha cara”. Ele atendia quem quer

que fosse. Isto perturbava o andamento dos trabalhos. Ele trabalhava fora
da hora de expediente, geralmente. De manhã, já preparava alguma coisa,
porque chegava aqui muito cedo, ou depois que o pessoal ia embora.

TM – Ele contava com o apoio dos seus superiores para cumprir as tarefas que desejava?
JM – Sempre; sempre contou muito com o apoio de todos os ministros e dos go-

vernos. Quando mudava o ministro, antes que o sujeito fosse empossado, ele
escrevia carta pedindo demissão do emprego. E ninguém respondia. Ele agiu
assim durante 30 anos. Mudava ministro, entrava ministro, saía ministro,
mudava o governo, entrava novo governo, novo presidente, e ele continuava,
sempre continuava no cargo. E ele não era assim, como se diz, um sujeito
subserviente, um boy man ou coisa parecida. Pedia demissão a sério, para sair
mesmo. E, numa ocasião, teve um atrito meio sério com o Jânio Quadros.
Tratava-se do tombamento da Santa Casa de Misericórdia de Campos*, que
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foi impugnado. O Conselho Consultivo* deliberou que o tombamento* fosse
feito compulsoriamente. Aí, o processo foi ao presidente da República, que
impugnou o tombamento. Dr. Rodrigo, então, fez uma exposição de motivos bem fundamentada, pedindo a sua reconsideração do caso. E o Jânio
Quadros, na capa do processo, com lápis vermelho, escreveu: “CUMPRA
MINHA ORDEM DENTRO DE 15 DIAS”. Dr. Rodrigo pegou na pena
e escreveu uma carta para ele dizendo, em termos, que não era criado dele,
que não tinha ordem nenhuma a cumprir, e que punha o cargo à disposição.
Aí, o Jânio Quadros calou a boca, ficou quieto, e continuou o tombamento
da Santa Casa. Para você ver a força moral e o caráter que tinha esse homem!
Outra vez, veio aqui um rapaz com uma carta de recomendação do Juscelino
[Kubitschek], que era amigo íntimo do Dr. Rodrigo, para ser nomeado para
um cargo de restaurador, pois havia vaga no quadro. Dr. Rodrigo disse assim
para o rapaz: “Olha, a mim é que compete nomear, indicar o meu restaurador, e eu já tenho candidato para esse lugar”. Então o rapaz, meio atrevidamente, disse: “O senhor vai se dar muito mal com o presidente”. Dr. Rodrigo
respondeu: “O senhor diga ao presidente que se ele me mandar embora dessa
porcaria, fico muito agradecido”. E ficou por isso mesmo. Nem Juscelino
falou nada, nem ninguém falou nada. Quer dizer, o Dr. Rodrigo tinha um
prestígio moral enorme.
TM – E verbas, D. Judith?
JM – As verbas eram muito pequenas, havia sempre falta de recursos. E era aquela

economia: distribuir um bocadinho para cada coisa, atender às coisas mais
urgentes, às que precisavam mais. O funcionalismo – o funcionalismo todo,
porque não era só o Patrimônio – ganhava muito pouco... Os contratados
por serviços prestados, que estavam por conta de verbas de tombamento ou
de obras, fazendo o trabalho contra-recibo, esses também ganhavam muito
pouco. Os pesquisadores, todos, idem... Para se ter uma ideia, o Mário de
Andrade ganhava um conto e quinhentos por mês! Dr. Rodrigo ganhava três
contos de réis por mês. Era um bom salário na época, porque o dinheiro tinha
mais valor. Mas era muito pouco, pelo trabalho que se tinha que fazer.

TM – E o Carlos Drummond, ficou sempre no arquivo?
JM – Sempre. Não havia o cargo de chefe de arquivo no quadro, mas ele fez um

contrato bilateral e ficou sempre como chefe de arquivo, até se aposentar, em
1962. Foi quando eu saí do gabinete do Dr. Rodrigo e fui para o arquivo, dar
continuidade ao seu trabalho. Fiquei lá até me aposentar.
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TM – E Dr. Lucio?
JM – Dr. Lucio ficou como arquiteto do Patrimônio, ganhando um conto e qui-

nhentos por mês. Ficou muitos anos aqui, desde 1937, até se aposentar.

TM – Em que setor?
JM – No Setor de Obras e Conservação*.
TM – Com quem ele trabalhava?
JM – Com José de Souza Reis*, Renato Soeiro*, Edgard Jacintho*, Paulo Thedim

Barreto*, que era, aliás, um ótimo arquiteto... O Oscar Niemeyer* também
deu sua assistência. Havia um corpo de arquitetos sob direção de Lucio.

TM – O Dr. José de Souza Reis veio logo no início, não é?
JM – É, de 1937, ou 1938. Todos são dessa época. Logo que se pôde contratar

pessoal, vieram para cá. Começaram a prestar colaboração contra-recibo por
conta de verba de obras até serem nomeados e ingressarem no quadro.

TM – Eles viajavam?
JM – Não. O Dr. Rodrigo viajava muito pouco. Porque não havia verba para via-

gem, não havia verba para nada. As chefias dos distritos, com seus auxiliares,
é quem mandavam os elementos para cá, para serem estudados aqui, quando
o processo tinha que ir ao Conselho Consultivo, ou quando havia dúvida
sobre o tombamento, ou sobre a reparação ou conservação do monumento.
Então era dado parecer aqui, sempre com beneplácito do Dr. Lucio Costa.
Na qualidade de chefe, ele era sempre ouvido sobre esses assuntos. Nos casos
jurídicos, era o Prudente de Morais ou Afonso Arinos* que davam o parecer.
Mas estes não eram do quadro. O primeiro consultor jurídico que entrou
para o quadro do Patrimônio foi Raphael Carneiro da Rocha*.

TM – Em que época mais ou menos? A senhora lembra?
JM – Não me lembro bem a época, só verificando. Foi quando Pedro Calmon* foi

ministro da Educação. Foi nessa época que ele entrou. Já bem tarde, já aqui
neste prédio.

TM – Ele encontrou problemas para tombar monumentos?
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JM – Problemas vários, de várias espécies. Porque o tombamento pode ser vo-

luntário ou compulsório. Quando era voluntário, não tinha dúvida nenhuma: expedia-se a justificação, o sujeito anuía, a gente inscrevia no Livro do
Tombo*, e fazia o dossiê, um processozinho o mais documentado possível.
Quando era impugnado o tombamento, ia a Conselho Consultivo, que deliberava se tombava ou não. Se o Conselho Consultivo deliberasse tombar
compulsoriamente, o proprietário ou interessado tinha um prazo para impugnação. Passado aquele prazo, era inscrito compulsoriamente no Livro do
Tombo. Quando vinha a impugnação, aí vinham os juristas, que viam a validade disto, daquilo ou daquilo outro. E dos arquitetos também. Era, então,
nomeado o relator, que instruía o processo, e voltava novamente ao Conselho
Consultivo para a decisão final.

TM – Quando é que o Conselho foi constituído e quem fazia parte dele?
JM – O Conselho existe desde 1937. Era constituído de dez membros, nomeados

pelo presidente da República, e pelos diretores de museus, que eram membros natos. Na época, só existia o Museu Nacional*...

TM – Quem dirigia o Museu Nacional?
JM – Dona Heloísa Alberto Torres*. O Museu Histórico* estava com o Gustavo

Barroso* e o Museu de Belas Artes, com Oswaldo Teixeira.

TM – E os outros membros do Conselho?
JM – É bom pegar o Livro de Atas* para você ver; lá figuram todos os primeiros

membros. Agora, eu me lembro só do Roquette Pinto* e do Afonso Arinos;
não me lembro dos outros. O Livro de Atas tem a assinatura deles todos,
desde a primeira sessão. Era cargo honorário, não remunerado. Até hoje não
é remunerado.

TM – O Conselho se reunia quando?
JM – Sempre que houvesse processo de tombamento impugnado. Eles eram con-

vocados, nomeava-se um relator e convocava-se a reunião.

TM – Não eram reuniões periódicas?
JM – Não. Eles se reuniam apenas para a decisão final da coisa.
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TM – Os assuntos que iam para a agenda eram sempre problemas de tombamento?
JM – Sim. Era um conselho deliberativo, não é? Deliberava se tombava ou não.
TM – A senhora falou em Gustavo Barroso e em Museu Histórico. A senhora

também já me falou, e encontrei na legislação, que, antes de ser constituído o
SPHAN, houve uma seção do Museu Histórico...

JM – É, uma Inspetoria de Monumentos*, subordinada ao Museu Histórico. O

Gustavo Barroso trabalhava muito precariamente, com um engenheiro que
se chamava Epaminondas Vieira de Macedo*. Essa Inspetoria fez poucas
obras. Lembro-me apenas de uma, feita pela Inspetoria, em Ouro Preto, na
Igreja do Padre Faria*. Não me lembro de mais nenhuma. O Epaminondas
Vieira de Macedo continuou a trabalhar para nós, em Minas Gerais; ele ficou
mais ou menos como uma espécie de chefe de distrito lá, porque conhecia,
ele mexia muito com as coisas de Minas. Até que o Sylvio de Vasconcellos assumisse a direção do Distrito, Epaminondas trabalhou durante muitos anos
para nós. E continuou trabalhando conosco, como engenheiro e arquiteto.
Foi o primeiro que mexeu com esse negócio de patrimônio histórico, junto
com o Barroso.

TM – Dona Judith, o Dr. Rodrigo estimulava os funcionários a estudar, a fazer

pesquisas...?

JM – Sim, estimulava. Foi a primeira coisa que começou a fazer desde que nós

chegamos aqui. Eu, inteiramente alheia a esses assuntos, já em 1938 publicava
uma pequena bibliografia comentada sobre o Aleijadinho. Por imposição dele.
Quer dizer, em dois anos, de 1936 para 1938, já publicando um artigo! Foi a
primeira bibliografia publicada, comentada, sobre o Aleijadinho. Em 1938.

TM – Outros trabalhos que a senhora tenha feito assim, a senhora lembra?
JM – Bom, assim de trabalhos publicados, fiz, por exemplo, a anotação da publi-

cação nº. 15 [da Revista do Patrimônio*], sobre o Aleijadinho, baseada numa
monografia de Rodrigo Bretas de Andrade*. É do século passado, 1850 e
lá vai fumaça; da segunda metade do século dezenove. Nós pegamos esta
monografia e anotamos, eu, Dr. Lucio e Dr. Rodrigo. São 84 notas. É toda
anotada esta re-edição; é a publicação nº. 15 do Patrimônio Histórico. É bom
você dar uma espiada nela. Depois disso, eu apresentei um trabalho – também não me lembro da data – sobre o pai do Aleijadinho, num colóquio de
estudos luso-brasileiros, na Bahia. Dr. Rodrigo não só obrigava a gente a
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estudar, como nos fazia matricular na Cultura Inglesa e na Aliança Francesa.
Contratou até uma professora de história da arte.
TM – Quem era?
JM – Era Hanna Levy*. Ela tem trabalhos publicados. Era uma judia emigrada,

alemã, que cursou a Sorbonne. Ela apareceu aqui por indicação de Aníbal
Fernandes*, de Pernambuco. Dr. Rodrigo contratou o trabalho dela; e ela
dava três aulas por semana de história da arte – desde a pré-história até a arte
contemporânea. Mas ela não sabia nada de arte brasileira. Então Dr. Rodrigo
nos fez frequentar a antiga Universidade do Distrito Federal*, para estudar arte brasileira num curso que o José Mariano Filho* dava. Dr. Rodrigo
obrigava a gente a estudar. Português, por exemplo. Como ele achava que o
pessoal era deficiente em português, contratou o Celso Cunha*, que era revisor das publicações. Ele dava aula de português três vezes por semana aqui.

TM – Para quem mais ele dava aula, além da senhora?
JM – Os funcionários de que o Dr. Rodrigo precisava mais. Nas aulas de portu-

guês, éramos quatro apenas, porque íamos fazer um concurso puxadíssimo
para arquivologista, que tinha sido aberto naquela época – 1943, 1944, por aí,
assim. Nós não éramos efetivos, éramos extranumerários mensalistas. Então
Dr. Rodrigo disse: “Vocês devem fazer esse concurso, porque há 40 vagas
e tem poucos candidatos”. Então nós entramos. Ele começou a nos preparar. Obrigou-nos a estudar paleografia. Nós, aliás, já tínhamos prática em
paleografia porque líamos muito documento antigo, para tirar dados para
dicionários e para instruir processos. Quando ele requisitava livros desse
gênero, líamos muito. Além da paleografia, um pouco de notariado, o português, desde a origem e etimologia da língua, um pouco de latim também, até
literatura moderna. Éramos quatro ou cinco; não me lembro bem os nomes.
Prestamos esse concurso em 1945. Os primeiros funcionários efetivos daqui
fomos nós, que fizemos esse concurso. Entramos para o quadro. Então era
um estudar sem conta, e a trabalhar com Dr. Rodrigo, que ele não parava.

TM – A senhora depois foi para o Arquivo, não é?
JM – Eu fui para o Arquivo, quando Carlos Drummond de Andrade se aposentou.
TM – Em que ano?
JM – Em 1962. Quando o Carlos Drummond saiu do Arquivo, o Dr. Rodrigo
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me disse: “Não tenho ninguém para mandar pra lá. Vou ter que abrir mão
da senhora”. Então a Alda* veio secretariar o Dr. Rodrigo e eu fiquei como
chefe do Arquivo. Continuei a rotina do Drummond, a mesma escola dele,
não mexi em nada, e aquilo ficou funcionando até hoje. Depois, entrou o
Edson Maia*, que era muito atento, tinha uma memória ótima e um tipo de
curiosidade muito saudável. Ele não arquiva um papel sem antes ler o que
está escrito, o que é muito raro no meio. Lia tudo, adquiriu grande prática.
Quando eu saí, ele ficou.
TM – Quer dizer que a senhora não era só secretária do Dr. Rodrigo, era bem mais

do que isso...

JM – Eu era o faz-tudo, mas mais secretária do que outra coisa. Geralmente, ele

falava comigo assim: “A senhora redija pra mim esse parecer aí”. Passados
dias, me perguntava: “Eu que redigi ou foi a senhora?” Porque, pelo fato de
ele ditar para mim muito, assimilei de tal forma o estilo dele que ele ficava
meio confuso. No início, quando eu redigia cartas dele, ou ofícios, ou coisa
que o valha, ele dizia: “Minha cara, está ótimo. Mas eu achava melhor ficar
assim e assado...” E eu falava: “Meu caro, só ficou a data!” Começamos assim.
Eu não tinha iniciação nenhuma nesse terreno, nenhuma; era inteiramente
semiculturalizada, digamos. De maneira que o que aprendi, foi aqui.

TM – Destes trabalhos técnicos, o que mais a senhora fez?
JM – Trabalho técnico de publicação?
TM – Não. Pesquisas.
JM – Este dicionário mineiro que está publicado, que publicaram com meu nome.

Fui coligindo o material que vinha – por exemplo, cópias de documentos
antigos, dos livros de receita e despesa, de termos e outros mais, das irmandades, das ordens religiosas, dos arquivos civis, dos cartórios – e fui
fazendo os verbetes, nas horas vagas! Fui colecionando aqueles verbetes, até
que, depois que me aposentei, organizei tudo em forma de dicionário. E o
Patrimônio publicou o Dicionário de artistas e artífices de Minas Gerais dos séculos
XVIII e XIX. O Dr. Rodrigo nos obrigava a pesquisar. Mas, se pegasse num
livro para estudar numa hora em que parava o serviço, ele não gostava, dava
logo um trabalho. Aqui, não se podia estudar.

TM – E a D. Lygia Martins Costa*, veio para cá quando?
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JM – A Lygia, só perguntando a ela. Ela era do Museu Nacional de Belas Artes. Fez

concurso para conservadora de museu, no Museu Nacional de Belas Artes.
Não sei ao certo em que ano veio, mas ela veio já bem mais tarde.

TM – Para que setor?
JM – Para o Setor de Arte. Havia a Seção de Arte* e a Seção de História*.
TM – Quem era da Seção de Arte?
JM – Nem me lembro mais. Não sei se era o Reis ou se era... não lembro mais.
TM – E da Seção de História?
JM – Também não me lembro. Pode ser que, depois, conversando com a Lygia – ela

deve se lembrar. Porque, depois de um certo tempo, vagou a chefia da Seção
de Arte, e a Lygia entrou. Ficou como chefe da Seção de Arte. Ela pode informar a quem substituiu – não sei se era o Paulo Thedim Barreto, ou se era
o Edgard Jacintho da Silva... Não tenho bem certeza; era um dos arquitetos.
E ela o substituiu. Ficou trabalhando muito tempo na Seção de Arte, depois
ficou como chefe da Seção de Arte.

TM – Como era o ambiente de trabalho aqui, D. Judith?
JM – O ambiente era o mais cordial possível, o mais amistoso, havia muita colabo-

ração de uns com os outros. Não havia nenhuma diferença entre nós, de um
achar que estava sendo preterido – nunca! Tanto que, quando Dr. Rodrigo se
aposentou e indicou o arquiteto mais novo daqui, que era o Renato Soeiro,
para ser o novo diretor do Patrimônio, nenhum dos arquitetos dos mais antigos ficou ressentido.

TM – A senhora se lembra por que ele fez essa escolha?
JM – Ele adorava o Soeiro, achava o Soeiro capaz de dirigir. Ele era diretor da

Seção [Divisão] de Conservação e Restauração*, onde tinha um desempenho
ótimo. Mas, para assumir um cargo de âmbito nacional, como a direção do
pa-trimônio – talvez seja pretensão minha – achava que ele não tinha lastro.
O Antônio Joaquim* dizia que seriam necessárias seis pessoas para substituir
o Dr. Rodrigo!

TM – Quem era Antônio Joaquim?
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JM – Antônio Joaquim de Almeida foi diretor do Museu do Ouro*.
TM – Quando Dr. Rodrigo tinha problema, dava para se sentir no trabalho?
JM – Não. Ele não era um homem tranquilo, mas era um homem muito bem-

educado, de maneira que muito controlado. Levantava-se para cumprimentar
até um servente. Quem entrasse no gabinete dele, ele se levantava para cumprimentar. Mas, quando cismava que o funcionário era relapso, nem olhava
para a cara dele. Fingia que não via.

TM – A senhora teve ocasião de chegar a substituir o Soeiro, não foi?
JM – Foi, mas foi uma substituição de dez dias apenas, num impedimento dele.
TM – Mas em que cargo?
JM – De diretor, respondendo pelo expediente da repartição. Isto tem data re-

gistrada, mas não me lembro mais quando – só vendo na portaria. Ele me
designou para responder pelo expediente durante um impedimento dele, não
sei se foi viagem ou doença. Como não havia diretor-substituto no quadro,
tinha que designar um funcionário para responder pelo expediente, e então
me designou. Eu respondia muitas vezes pelo expediente aqui, quando Dr.
Rodrigo viajava. Nunca fui à Europa, porque ele não me deixava sair do gabinete; só tinha confiança em mim. “Se a senhora ficar, eu vou; se a senhora
não ficar, não vou”. Eu, então, ficava, soi-disant, respondendo de fato, mas não
de direito, pelo expediente; abrindo a correspondência, distribuindo, fazendo
o que eu podia fazer, até ele voltar. Ele, então, ia sossegado.

TM – A senhora falou do Museu do Ouro. Quais eram os outros museus que funcionavam?
JM – Eles foram criados depois, pelo Patrimônio.
TM – Quem dirigia, a senhora lembra?
JM – O Museu da Inconfidência* era o cônego Raimundo Otávio da Trindade*,

por indicação de D. Helvécio*, arcebispo de Mariana. O núcleo principal
desse museu foi doado pela arquidiocese de Mariana, que tinha um material maravilhoso. Então, ele doou esse material e indicou o nome do cônego
Trindade para dirigi-lo. No Museu do Ouro, criado também pelo Patrimônio,
ficou o Antônio Joaquim de Almeida. Esses museus eram todos subordinados à Diretoria do Patrimônio*. No Museu das Missões*, ficou apenas um
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zelador* [ João Hugo Machado] – aí não havia diretor nomeado; não havia
cargo de diretor, não se chegou a organizar o quadro. Ficou um zelador lá
muitos anos, e acho que continua até hoje, lá, tomando conta das Missões.
TM – O primeiro trabalho do Patrimônio foi nas Missões, não foi?
JM – Foi. Foi a estabilização das ruínas da igreja de São Miguel e a construção de

um alpendrado de voga jesuítica, com a reconstituição da praça. A igreja e
a residência dos padres ficam de um lado. Numa linha paralela, ficavam os
alpendrados onde trabalhavam os índios. Então Lucio, com a arrecadação de
material jesuítico de toda aquela zona dos Sete Povos, construiu um alpendrado num canto da praça, com vista para a igreja. Aí se instalou o Museu,
com peças recolhidas dos Sete Povos das Missões. Só tem peças missioneiras
lá, recolhidas a carro de boi, num trabalho danado. O pessoal do Patrimônio
não tinha meios de acomodação; ficavam acampados lá, naquela zona. Assim
mesmo, recolheram tudo e construíram o museuzinho das Missões. É bom
você ver esse álbum, é uma beleza. São peças imensas, de quase dois metros
de altura, de pedra, de barro, uma argila vermelha. Tem coisas lindas, tem
coisas lindas! Peças maiores, peças menores...

TM – O Museu do Diamante*?
JM – O Museu do Diamante ficou... com ... o primeiro diretor... Meu Deus do céu,

não lembro do nome dele... Teve dois diretores.

TM – E o Museu Regional de São João del Rei*?
JM – Este ficou sem diretor também. Quem tomou conta dele durante muitos

anos foi o monsenhor José Maria Fernandes*, que era um pesquisador nosso
também e deu muitos subsídios para esse Dicionário de artistas e artífices de Minas. Ele pesquisou muito em São João, naquela zona do Rio das Mortes. Ele
pesquisou muito e mandava as cópias de documentos para cá.

TM – E o Museu de Arte Sacra da Igreja dos Reis Magos*, em Serra?
JM – Também não tem diretor. Isso aí é uma casa que deve estar entregue a uma

zeladoria. Não sei quem está lá no momento.

TM – E o Museu Nacional do Ferro*, em Iperó, São Paulo?
JM – Este também está ainda em organização.
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TM – E o Museu do Café*, em Barreiros?
JM – Também. Acho que nem chegou a ser organizado, não chegou a funcionar.
TM – O Museu de Imigração e Colonização*, em Joinville...?
JM – Pois é, em Joinville, tem o Museu de Imigração e Colonização, mas eu acho

que ficou com a prefeitura. E ela o dirige, se não me engano.

TM – O Museu da Abolição*, em Recife?
JM – A Lygia Martins Costa é que pode dar melhores informações, porque ela foi

a Recife agora, justamente por causa desse Museu da Abolição.

TM – Chegou a funcionar?
JM – Não, acho que estão organizando ainda, não é? Acho que é da Fundação...
TM – E o Museu Regional de Olinda*, a senhora lembra de alguma coisa?
JM – Esse não. Não lembro nada. Nem, nem chegou a funcionar, eu acho.
TM – Sobre o setor de restauração do Patrimônio. A senhora tem ideia de quando

começou, com quem começou a funcionar?

JM – O setor de restauração começou aqui com Edson Motta*. Não sei por indi-

cação de quem, o Dr. Rodrigo lhe arranjou uma bolsa de estudos na Fundação Rockefeller*. Ele fez um curso de restauração nos Estados Unidos e, aí,
começou a trabalhar. Também não me lembro da época. Só vendo na pasta
do Edson Motta pra gente ver a data....

TM – A senhora lembra algum fato interessante relativo ao trabalho de restauração?
JM – O trabalho de restauração é um trabalho cheio de surpresas. Cada obra é uma

surpresa. Quem podia falar a respeito de restauração talvez seja a Wanda Martins
Lorêdo*, informando alguma coisa, porque ela trabalhou dez anos lá no laboratório. Às vezes, você vê uma pintura boa, bonita, e embaixo tem uma muito
melhor! (Desenhando:) Abre-se uma janelinha aqui, para ver o que é, depois com
raio-x para ver embaixo, se vale a pena retirar a camada de cima. Então retira-se
a camada de cima e restaura-se a camada de baixo. Mas a restauração é feita respeitando-se o que existe, não interferindo – não pode interferir de jeito nenhum.
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Quando há claros muito grandes, então eles fazem um chuleado, procuram botar
uma cor mais ou menos parecida, mas chuleiam toda a borda, que é para se ver que
aquela parte é superposta. Ou, então, deixa-se a pintura – se ela está boa; limpa-se
e deixa-se ficar. O restaurador não pode interferir de jeito nenhum.
TM – O Edson Motta andou muito por Minas Gerais a trabalho?
JM – Não. Quem trabalhou muito em Minas foi o Jair Afonso Inácio*, outro

restaurador que o Dr. Rodrigo mandou para o exterior. Como ele era preto,
tinha medo de sofrer restrições nos Estados Unidos. O Dr. Rodrigo conseguiu, então, junto ao Instituto de Restauro da Bélgica*, uma bolsa para
ele. Depois, o Jair acabou indo para os Estados Unidos, onde fez outro
curso. Era quem tomava conta daquela zona de lá, de Minas Gerais. E na
Bahia, lá para o norte, ficou o José Rescala*, que era um aluno do Edson
Motta. Mas, em Minas, tem alguns rapazes, dos quais já perdi a conta, que
trabalharam com Edson Motta. O Edson Motta formou vários restauradores. Agora, o primeiro serviço de restauro feito aqui, que eu me lembro,
foi uma coisa muito interessante. Foi feito por uma senhora estrangeira
chamada Anita Orientar*, que se apresentou aqui como restauradora. Dr.
Rodrigo entregou-lhe a Igreja de São Lourenço dos Índios*, em Niterói,
para restaurar os painéis, que estavam repintadíssimos, horríveis. E ela fez
até um serviço bem bonzinho. Ela tirou a camada de cima, e estava perfeita
a camada de baixo. A de cima era um mostrengo – haviam repintado tudo.
Outro exemplo é o trabalho de restauração da Igreja do Mosteiro de São
Bento*, que já faz uns dez ou doze anos. Foi restaurada aquela talha toda,
deu bicho, deu tudo. Trabalho de talha, douramento, enchendo de cera,
para conservar, porque, às vezes fica só a casquinha. É um trabalho muito
bonito, mas isto já foge da minha área. Wanda talvez pudesse falar sobre
restauração, ou a própria Lia Motta*, talvez, ou o irmão dela, o Ted*. O Ted
é quem pode falar muito sobre isso, do pai dele e sobre as obras de restauração mais importantes.

TM – Essa senhora – Anita Orientar – só fez esse trabalho?
JM – Só. Ela passou aqui feito um relâmpago, foi embora, sumiu. Acho que se sentiu

muito mal remunerada, que não valia a pena, que não convinha. O trabalho
ficou até bem bonzinho para a época. Foi o primeiro trabalho de restauração.

TM – Foi feito antes de começar o serviço aqui?
JM – Não. Foi antes do Edson Motta vir pra cá. Foi logo nos primórdios. O Edson
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trabalhava numa sala alugada, depois que ele veio, assim muito precariamente.
Até hoje, o ateliê lá é muito precário. Parece que agora estão com vontade de
incrementar muito essa parte de restauração, não é? Não sei, ouvi dizer.
TM – A senhora lembra alguma coisa interessante relativa à Bahia, nessa parte de

restauração? Algum fato assim, como esse da Igreja de São Lourenço dos
Índios que a senhora contou?

JM – Não. De achar, de descobrir peça, assim não. Eles, aqui no ateliê, é que devem

saber de muitos, porque chega pintura, eles, às vezes, limpam e sai uma coisa
melhor, não é?

TM – A senhora lembra quais eram os setores do SPHAN, no início? Quais as

seções que foram criadas? Por exemplo: a Biblioteca [Noronha Santos]*.

JM – Desde o primeiro dia, já se foi fazendo a biblioteca. E houve várias biblio-

tecárias aí: moças recém-formadas, inclusive a Hélcia Dias, que depois resolveu, ao invés do serviço de arquivologia, ficar como bibliotecária. Depois
ficou a Lygia Fernandes*, por muito tempo. A que durou mais foi a Lygia, ela
é que deu uma maior organização à biblioteca, parece. Pelo menos todo mundo diz. Foi a Lygia Fernandes. Ela também pode informar a esse respeito.
Agora, (lendo:) a Diretoria compor-se-á de gabinete e diretor-geral – essa foi
a organização do Leitão da Cunha*: Divisão de Estudos e Tombamentos*;
Divisão de Conservação e Restauração*; os quatro Distritos e o Serviço Auxiliar*. Esta era a organização primeira.

TM – Quem era da Divisão de Estudos e Tombamento?
JM – Na Divisão de Estudos e Tombamento, que compreendia a Seção de Arte, e a

Seção de História, ficava o Lucio... Não, não era ele. Essa divisão de Estudos
e Tombamento, não me lembro quem pegou logo. A Divisão de Conservação
e Restauração, que era a Seção de Projetos* e Seção de Obras*, é que era
Lucio. Essa Divisão de Estudos e Tombamento não me lembro quem pegou
primeiro – não sei se foi o Soeiro, não me lembro.

TM – Quem era do Serviço Auxiliar?
JM – Eram oficiais administrativos, também não me lembro mais os nomes, mu-

dou tanto aquilo. Não tomava muito conhecimento do Serviço Auxiliar. Não
me lembro.
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TM – A senhora se lembra de algum fato interessante com relação à cidade de São

Luís*, sobre o tombamento de Alcântara*?

JM – Não. Quem pode informar isso muito bem é a Dora Alcântara*. Dorinha

viveu lá vários meses, conhece Alcântara como a palma da mão dela. Ela
é quem pode informar bem sobre esse assunto. Eu já estava fora daqui
da seção. Aqui eu tomava muito conhecimento porque abria toda a correspondência do Dr. Rodrigo e lia tudo. Tomava conhecimento de tudo,
quisesse ou não quisesse. Depois que fui para o Arquivo, fiquei mais à parte.
Fiquei só com a seção de métodos de classificação de fotografias, arquivamento de papéis e com a parte de processos de tombamento. Virou quase
um serviço burocrático, sabe?

TM – Dr. Rodrigo viajava muito a serviço?
JM – Não. Primeiro, porque não tinha condições; não havia verbas para isso. Ele

saía eventualmente. Mas não viajava muito, não.

TM – Ia para o exterior?
JM – Para fora do Brasil, foi poucas vezes; umas duas vezes a Portugal, e não me

lembro mais. Viajava muito pouco. O contrário de Aloísio Magalhães*. O Dr.
Rodrigo não viajou nem um décimo do que o Aloísio viajou.

TM – A época era outra.
JM – A época era outra, o dinheiro era outro, sei lá o que era, era tudo. Eu sei que

o Dr. Rodrigo não gostava muito de viajar, não. O pessoal dos distritos que
se virasse e mandasse informações.

TM – Ele acompanhava o trabalho dos distritos?
JM – Ah, acompanhava, isso acompanhava. Ele escrevia muito, constantemente.

A correspondência dele era uma coisa louca. Acompanhava papel por papel,
qualquer objeto de obra, lia tudo. Às vezes refazia pareceres de arquitetos.
Tinha uma máquina de escrever que ficava aqui, na mesa. Eu trabalhava ao
lado dele, e, às vezes, ele dizia para mim: “Bate este parecer aqui de novo,
escondido, porque está muito ruim” (risos). Ele consertava o texto e depois a
assinatura entrava na cópia, fulano de tal. Quem escrevia muito bem, e escreve
até hoje, era o Reis. Os pareceres do Reis eram muito bons. Os outros diziam
o que queriam dizer, mas de uma maneira que o Dr. Rodrigo dizia: “Me inco-
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moda endossar isto aqui” (risos). Quer dizer: ele lia tudo, sabia de tudo. Ele tinha uma memória visual fantástica. Mandava um documento ou uma fotografia no arquivo – se alguém dissesse “não tem”, ele dizia “tem!”. Quando ele
falava “tem”, tinha que procurar porque tinha mesmo. Ele tinha uma memória
fotográfica louca. Lia todos os papéis que passavam pela mão dele.
TM – Ele gostava de escrever?
JM – Gostava de escrever aqui. Quando eu cheguei aqui, ele estava escrevendo

um romance – A fuga para Sumatra. Várias vezes, ditava para mim A fuga para
Sumatra e dizia à Graciema [esposa de Rodrigo Melo Franco de Andrade] assim: “Quanto pingou de letra hoje?” Eu dizia: “Ele hoje retomou A fuga para
Sumatra”. Este livro ficou inédito. Além deste, ele escreveu Os Velórios. Este,
quando eu cheguei, ele estava acabando, estava na impressão. Parece-me que
foi em 1937 que Os Velórios saíram, não?

TM – A senhora viu muitos exemplares de Os Velórios na casa dele?
JM – Vi. Ele recolheu mesmo. Não sei o que deu nele que não quis distribuir. Não

quis vender, não quis distribuir, não quis nada. Eu vi muitos Velórios. O filho
dele falou: “Olhe, tudo isso aqui é Os Velórios. Tudo isso aqui”.

TM – A correspondência vinha também do exterior?
JM – Também.
TM – A senhora tem mais alguma coisa que gostaria de dizer? Está lembrada de

mais alguma coisa interessante?

JM – Em suma, está tudo dito: o Patrimônio começou como um núcleo muito

pequenininho, foi crescendo, devagarzinho, com muita dificuldade... Reduzir o projeto inicial a esse Decreto-lei foi uma luta tremenda!

TM – Qual decreto?
JM – O Decreto nº. 25. Foi uma luta tremenda reduzir o projeto do Mário de An-

drade a esse Decreto-lei. O Mário de Andrade subordinava todos os museus
ao Patrimônio. Tinha umas coisas, outras providências... Os diretores de museus se insurgiram, não quiseram concordar. E o trabalho de elaboração desse
Decreto-lei foi muito grande, levou muitos meses para concatenar e resumir,
reduzir todos os pareceres e reduzi-los à essência. É isso. O trabalho foi esse.
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TM – E eu gostaria que a senhora, se pudesse lembrar do pessoal do início...
JM – Eu posso me lembrar como, por exemplo, do Augusto Meyer*, que trabalhou

no sul para nós. Também o David Carneiro*, que é o diretor do Museu David Carneiro*, também no sul; em São Paulo, foi o Saia, foi o José Bento
Faria Ferraz*; na Bahia, Godofredo Filho, Anísio Luz, Jair Brandão*... Esses
foram os primeiros. Acho que eu vou escrever aqui. À medida que eu lembrar, eu vou escrevendo.

TM – O que a senhora lembra do Augusto Meyer?
JM – O Augusto Meyer era uma figura, né! Simpaticíssimo e agradabilíssimo. De-

pois, ele veio para a Biblioteca Nacional*, se não me engano.

TM – Para o Instituto Nacional do Livro*.
JM – Justamente. Mas ele deu colaboração avulsa ao Patrimônio.
TM – Durante muito tempo?
JM – Bastante tempo. Bastante tempo. Enquanto ele morou no sul, ele colaborou

conosco. Eu também não posso precisar a data porque meus livrinhos sumiram. Neles, estavam registrados os pagamentos mensais – eu mandava o dinheiro para ele.

TM – E a Biblioteca Nacional tinha contato com o Patrimônio?
JM – Não, muito pouco.
TM – A senhora conheceu o Rubens Borba de Morais*?
JM – Muito. Ele era muito amigo de Dr. Rodrigo.
TM – Ele vinha muito aqui?
JM – Vinha. O Dr. Rodrigo recebia visitas desse pessoal todo. Ele não saía daqui,

mas as visitas vinham a ele.

TM – A senhora conheceu o Rubens Borba de Morais?
JM – Ele vinha muito aqui, era muito amigo do Dr. Rodrigo. Todo mundo era

amigo do Dr. Rodrigo; eu nunca vi.. Todo mundo vinha e procurava ele. Ele
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tinha uma força política bem grande, porque bastava ele abrir a boca para ser
logo atendido, na medida do possível e dentro das condições da época. Basta
dizer que ficou trinta anos como diretor de um serviço. Isso é raríssimo! Mudando governos, mudando ministros, ele ficou trinta anos. Até se aposentar.
E quem o indicou para cá, sabe quem foi? Manuel Bandeira*.
TM – Ah é?
JM – Manuel Bandeira é que foi quem falou com Capanema: “Olha, uma pessoa

boa aqui para o Patrimônio é o Rodrigo”.

TM – Mas a história conta que foi o Mário de Andrade, não?
JM – Não, não.
TM – E Manuel Bandeira, vinha aqui?
JM – Oh! Dr. Rodrigo era testamenteiro de Manuel Bandeira, basta dizer isso. Foi

o testamenteiro dele. Ele era amicíssimo.

TM – O amigo exemplar.
JM – O amigo exemplar. O dom de fazer amigos, como o Bandeira dizia que o

Rodrigo tinha. O testamento estava aí no cofre, fechado. O testamento particular. Às vezes dava uma vontade de mexer aí dentro! (risos)

TM – D. Judith, em função de uma crônica [1971] que saiu, do Carlos Drum-

mond de Andrade, a senhora recebeu uma medalha. A senhora poderia contar como é que foi?

JM – Como já sabe, o ministro tomou conhecimento da crônica do Carlos Drum-

mond de Andrade e mandou me chamar no seu gabinete. Lá, me disse que
era desejo dele me homenagear de alguma forma. Então disse a ele que a homenagem cabia ao Dr. Rodrigo; se eu cheguei ao ponto que cheguei, de resultar nessa crônica, que teve grande repercussão, era devido a ele, que preparou
não só a mim, mas todo o grupo de funcionários para o desempenho das
funções específicas que lhes eram destinadas. Posteriormente, eu recebi uma
carta do ministro Jarbas Passarinho me convidando pra ser secretária-geral
do II Encontro dos Governadores*, realizado na Bahia.

TM – Em 1971.
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JM – Em 1971. Bom, posteriormente a isto, passados alguns meses, recebi, en-

tão, um telegrama de Brasília pedindo meu comparecimento para receber a
Medalha do Mérito Educativo*. Foi também em 1971. Foi uma solenidade
grande, eram inúmeras pessoas importantes, como reitores de universidades,
dois dos quais estrangeiros, e até um servente. A pessoa que o presidente está
cumprimentando nesta fotografia (mostra) é o servente.

TM – Onde foi esta solenidade?
JM – No Itamaraty, em Brasília. Depois, houve um almoço no restaurante ou Hotel

da Torre, não me lembro bem. E dali cada um tomou seu rumo.

TM – E Dr. Rodrigo, quando deixou o Patrimônio, ele recebeu alguma homena-

gem da parte do governo?

JM – Não, não recebeu nenhuma homenagem. Saiu daqui muitíssimo abatido,

muito triste porque não houve uma manifestação sequer do poder público a
respeito dos trinta anos de trabalho e da organização da repartição que ele
tinha começado do nada e que já, então, tinha repercussão internacional.

TM – E Carlos Drummond de Andrade, quando saiu, foi homenageado?
JM – Ao contrário do Dr. Rodrigo, recebeu uma carta elogiosíssima do minis-

tro, que não me lembro qual era, na época. Uma carta elogiosíssima, pelos
serviços que ele tinha prestado durante esses anos todos no gabinete do ministro Capanema e aqui no Patrimônio.

TM – Dona Judith, sobre o seu Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX

em Minas Gerais...

JM – Já está publicado.

TM – Quando foi publicado?
JM – Não lembro bem a data, é preciso ver. Tem um exemplar aí na Biblioteca. Foi
publicado pelo IPHAN. E tenho em preparo mais três: um da Bahia, desde o
século XVI ao XIX , que já está praticamente pronto, à espera de publicação; e,

em preparo, já bem adiantado, um do Rio de Janeiro e outro de Pernambuco.
Essa coletânea de elementos que constituíram os verbetes dos dicionários foi
feita depois da minha aposentadoria. Porque eu, desde aposentada em 1973,
não deixei um dia sequer de frequentar esta repartição.
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TM – A senhora pode falar sobre esses dicionários, do trabalho em geral e, em

particular, do da senhora?

JM – Esse Dicionário serve não só para o estudo socioeconômico da região, como

para a história da arte, porque indica a biografia e a obra de cada artista.

TM – Como foi feito esse dicionário?
JM – Foi feito por uma equipe de Minas Gerais, constituída de vários pesquisa-

dores contratados pelo Dr. Rodrigo. Eles mandavam para cá cópias de documentos de livros, de irmandades, de cartórios, de arquivos particulares, da
época. Desses documentos, eu ia tirando os verbetes. Mesmo na ativa, eu já
tinha uma porção de verbetes coletados. Nas horas vagas, ia lendo, coletando
e ia anotando em fichazinhas alfabéticas. Constava de cada ficha a profissão
do artista, o nascimento, a filiação, a obra – umas mais completas, outras menos completas; inclusive as visitas do Santo Ofício, que proibia os artistas de
serem amancebados. O pai do Aleijadinho, por exemplo, esteve preso certa
ocasião “por tratar ilicitamente ‘fulana, negra forra’”. Não se podia nem ter
concubinato com negra forra, nem nada. De maneira que o Dicionário tem
uma porção de elementos socioeconômicos e da história da época: o dinheiro
que os artistas ganhavam, como eram pagos; os contratos de obras, como
as obras deveriam ser feitas; os termos de contrato da obra, muitos deles eu
transcrevi para dar exemplo. De maneira que tem elementos para um estudo
muito vasto. Sobretudo para a história da arte, para a identificação da obra do
artista, para a vida do artista, etc.

TM – Em quanto tempo foi feito este trabalho?
JM – A pesquisa durou cerca de vinte anos, em Minas. Na Bahia, quase quarenta

anos. Em Pernambuco, foi feita em menos tempo, porque consultei muita
bibliografia dessa época. Mas, para os Dicionários de Minas Gerais e da Bahia, os elementos foram sendo coligidos aqui, pouco a pouco, nas horas de
trabalho. Depois de aposentada é que, então, consegui reunir tudo. Depois
eu te mostro lá o volume, que é de verbetes de artistas e artífices.

TM – A senhora disse que o Dicionário da Bahia está quase pronto?
JM – Eu dou como pronto. Mas, como deu uma obra monumental – quase um

metro de altura de páginas datilografadas – não sei se é por falta de verba,
ou qualquer outra coisa – por enquanto, a Fundação Pró-Memória* não se
interessou em publicar. Era para se publicar. Várias pessoas reclamam: “E o
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da Bahia, quando é que sai?” O de Minas Gerais, me disse o João de Souza
Leite*, é best seller, vende à beça. (risos)
TM – E o Dicionário de Pernambuco?
JM – No de Pernambuco, quem ajudou muito foi o José Antônio Gonsalves de Melo*;

ele fazia as pesquisas para nós. Mas é o menor dos dicionários que tenho.

TM – Mas está quase pronto?
JM – Não, não. Falta muita pesquisa. Em Pernambuco, deveria ter outra equipe or-

ganizada, assim como também aqui no Rio de Janeiro, porque faltam muitos
elementos. Eu tenho só dos artistas principais, dos mais conhecidos.

TM – E os trabalhos referentes ao Rio de Janeiro e Pernambuco – estão continuando?
JM – Não. Todos esses trabalhos de pesquisas sobre artistas e artífices estão para-

dos. Não há ninguém pesquisando sobre este assunto.

TM – Dona Judith, qual foi a sua participação no Colóquio de Estudos Luso-

brasileiros na Bahia*?

JM – Foi a apresentação de um trabalho sobre o pai de Aleijadinho. Trabalho

inédito, não havia nada publicado sobre ele. Com essas pesquisas de Minas
Gerais, consegui fazer o levantamento de toda a vida de Manoel Francisco
Lisboa, pai do Aleijadinho. Minha participação lá foi só a apresentação e
discussão do trabalho.

TM – Em que ano foi? Lembra, mais ou menos?
JM – Não, não me lembro mais.
TM – Muito obrigada, mais uma vez!

[Fim.]
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Judith Martins. Diplomandos de 1919. Instituto
Commercial Mineiro de Juiz de Fora, Guarda-livros técnicos. Fotografia Brescia, Juiz de Fora/MG.
Acervo particular de Wanda Martins Lorêdo.

II Encontro sobre Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Salvador/BA, 25 a 29/10/71. Da esquerda para direita: Amália Geisel, Miriam
Ribeiro, Judith Martins. Acervo particular de Wanda Martins Lorêdo.
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Judith Martins e Lygia Martins Costa durante a
cerimônia de aposentadoria de Judith Martins em
20/10/1973. Acervo particular de Wanda Martins Lorêdo.

Cerimônia de aposentadoria de Judith Martins em 20/10/1973. Judith Martins
acompanhada de Wanda Martins, Dila, Zugliani, Lygia Martins Costa, entre
outras pessoas. Acervo particular de Wanda Martins Lorêdo.
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Edson Motta e Alcides Rocha Miranda cumprimentam Judith Martins. Cerimônia de aposentadoria de
Judith Martins em 20/10/1973. Acervo particular
de Wanda Martins Lorêdo.

Judith Martins recebendo medalha de Celso Furtado. Sentado à esquerda: Ângelo Oswaldo de Araújo Santos (atual prefeito de Ouro Preto). Rio de Janeiro,
13/01/1987. Acervo particular de Wanda Martins Lorêdo.
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Dona Judith
Carlos Drummond de Andrade
I

ACI/RJ, Série Personalidades. S/a, s/d.

1936. Escritório de Advocacia, no centro. Um jovem senhor escreve. Entra
uma jovem senhora.
Ele: – A senhora deseja?
Ela: – Emprego. Soube que o senhor vai
organizar uma nova repartição pública, e trouxe esta carta de recomendação, de um amigo seu.
Ele (passando os olhos pela carta):
– A senhora é datilógrafa?
– Sou contabilista, formada em Juiz de
Fora.
– Infelizmente não serve. Preciso de
uma datilógrafa que valha por duas,
pois a que me foi mandada não conhece teclado e terá outra função.
– Eu aprendo. Preciso muito trabalhar.
– Então, vá treinando em casa e volte
daqui a 15 dias.
– Se o senhor permite, eu treino aqui
mesmo...
– Está bem, está bem. Sente ali e tente copiar este catatau de Mário de Andrade.
É o projeto de criação do Serviço, que
por enquanto não tem sede nem pessoal nem verba nem nada.
II
Anos seguidos na repartição:
– D. Judith, me faça o favor de bater este
relatório para o Ministro. D. Judith, já
providenciou passagens para o Alcides
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Rocha Miranda* e o Paulo Barreto
fazerem inspeção no Piauí? Depois,
peça ligação para o Recife, preciso falar
com o Ayrton Carvalho. D. Judith, a
senhora vai me ajudar, secretariando
a comissão organizadora do Salão de
Belas Artes, sem prejuízo do expediente. D. Judith, se a senhora não
preparar o roteiro desses professores
mexicanos que vieram estudar o barroco brasileiro, eu perco as faculdades
mentais. Sei que a senhora não jantou, D. Judith, mas temos de concluir
ainda hoje a proposta do orçamento.
Ilustre D. Judith, queira redigir estas
cartas naquele estilo que a senhora
imita magistralmente. Minha prezada
D. Judith, além do serviço normal, a
senhora vai frequentar um cursinho
de História da Arte, sabe? Para o que
der e vier. E que tal, nas horas vagas,
a senhora empreender umas pesquisas
sobre artistas coloniais mineiros? É só
decifrar os garranchos nos livros de
atas das Irmandades no século XVIII,
tão simples. Eu, se fosse a senhora, D.
Judith, não parava aí. Levantava a bibliografia completa do Aleijadinho. E
o velho Manuel Francisco de Lisboa,
pai dele, por que não pesquisa a seu
respeito?
– Mas, Dr. Rodrigo...
– Cara D. Judith, a senhora vai arranjar
um tempinho extra, não vai?
III
1971. Sala do Palácio da Cultura [Palácio
Gustavo Capanema*], entupida de arquivos de aço. A repartição mudou de nome
três vezes; chama-se agora IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dr. Rodrigo, que nela e
por ela gastou sua vida, já não existe.

D. Judith, de cabeça branca, mas lépida,
conversável, irreverente, está completando 35 anos de serviço público.
O IPHAN tem exatamente a idade ao
tempo de serviço de D. Judith. Ele é um
pouco – só um pouco? muito – seu filho.
Ela o embalou ao nascer, mudou-lhe a
fralda, ensinou-o a andar, cuidou de sua
adolescência, veio com ele até a madureza. Há um sentimento de maternidade, na dedicação que esta mulher deu
ao Serviço, na sombra, sem outra alegria
senão a de trabalhar ao lado e como auxiliar do homem público excepcional
que foi Rodrigo M. F. de Andrade.
O IPHAN vive a expectativa de melhores dias, em que sua vasta responsabilidade se apóie em estrutura adequada e maiores recursos. D. Judith,
que é que ela espera? A magra aposentadoria de mil e poucos cruzeiros, prêmio
de 35 anos de serviço civil. Não foi só
secretária burocrática, foi o motor que
fez rodar a máquina, sob o comando
de Rodrigo. Foi ainda, multiplicando as
horas do dia na especialização cultural,
a perita em belas-artes, a estudiosa alerta
e sagaz, que executou trabalhos bibliográficos e biográficos modelares, a que
recorrem, na área internacional, críticos
e historiadores da arte.
Nada para D. Judith Martins, além da
ridícula aposentadoria? Nem a medalhinha de mérito, concedida a tantos?
Será isto maneira de estimular novas
Donas Judiths. Capazes de se consagrar
de corpo e alma à tarefa? Ou não vale
mesmo a pena levar a sério a vida e a
tarefa, e o melhor é comprar passagem
de ida, sem volta, para Pasárgada?
(Jornal do Brasil, de 01/05/1971)
Lida, durante a entrevista, por Teresinha Marinho.
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Verbetes

Os números entre colchetes correspondem ao
número da página da entrevista, na qual é citado
o verbete.
A abreviatura ACI/RJ corresponde ao Arquivo
Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro.

Afonso Arinos [37; 38]
(Belo Horizonte/MG, 1905 – Rio de Janeiro/RJ, 1990)
Afonso Arinos de Melo Franco formou-se pela Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro, em 1927, curso que interrompeu,
entre 1924 e 1925, para morar em Genebra. Iniciou sua carreira profissional como promotor de justiça, em Belo Horizonte,
cargo que ocupou de 1927 a 1928. Na década de 1930, representou o Brasil como embaixador na Suíça (1932), foi professor de História da Civilização Brasileira na Universidade do
Distrito Federal (1936 a 1937) e ministrou cursos sobre cultura brasileira nas Universidades de Montevidéu e da Sorbonne,
em 1939. Aposentou-se como professor catedrático das Faculdades de Direito da UFRJ e da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro, em 1975.
Sua carreira política começou em 1947, quando foi eleito
deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, sendo responsável pela aprovação da Lei Afonso Arinos, de 3 de julho de
1951, contra a discriminação racial. Foi, também, senador pelo
Estado da Guanabara, entre 1959 e 1967. Exerceu o cargo de
ministro das Relações Exteriores, em 1961, no governo Jânio
Quadros, e, em 1963, no Gabinete Parlamentarista de Brochado da Rocha. Em 1986, foi eleito senador pelo Estado do
Rio de Janeiro, tendo participado da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte. Atuou, também, no
jornalismo, como colaborador dos Diários Associados de Assis
Chateaubriand e do Jornal do Brasil e como diretor dos jornais
O Estado de Minas e Diário da Tarde.
Participou, no campo do patrimônio, do período inicial da
criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), contribuindo informalmente como consultor

61

jurídico. Foi o membro com a trajetória mais longa no Conselho Consultivo – de
1938 a 1987 –, responsável por diversos pareceres de tombamento. Ministrou
aulas para os técnicos da Instituição, em 1941, cujo conteúdo foi publicado, no
mesmo ano, no livro Desenvolvimento da civilização material no Brasil. Contribuiu
com a Revista do Patrimônio, em 1939, com o artigo “O primeiro depoimento estrangeiro sobre o Aleijadinho”.
Foi membro de diversas entidades, como do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1959 e 1958, respectivamente.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Afonso Arinos.

Alcântar a (Cidade de) [48]
Município do Estado do Maranhão.

Localiza-se à esquerda da Baía de São Marcos, a 22 km de São Luís. Após ter
sido destruída pelos holandeses em 1641, a antiga aldeia dos índios Tapuitapera
– local onde hoje se situa Alcântara – foi erigida à vila de Santo Antônio de Alcântara, em 1648, tornando-se a sede da Capitania de Tapuitapera ou Cumâ.
Em 1648, a aldeia já contava com uma igreja dedicada a São Bartolomeu e com
alguns engenhos de açúcar. Ainda nesse século, foram construídas a Igreja de
São Matias e a Igreja Nossa Senhora do Carmo. No século XVIII, Alcântara
tornou-se o principal centro produtor da capitania, desenvolvendo, entre outras,
as culturas do algodão e de cana-de-açúcar.
A cidade foi erigida em monumento nacional pelo Decreto presidencial nº.
26007-A, em 22 de dezembro de 1948, no contexto de comemoração de seus
300 anos. O Decreto previa o tombamento, pelo órgão federal de proteção ao
patrimônio cultural, do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Alcântara e sua inscrição no Livro do Tombo Histórico, o que ocorreu no mesmo ano (Processo 390-T-48). Mais tarde, em 1974, o Instituto do Patrimônio

Alcântara/MA. Ruínas da Igreja Matriz de São Matias. Foto de
Marcel Gautherot, 1949. ACI/RJ.
Série Inventário.
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Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) reinscreveu o conjunto nos Livros do
Tombo de Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A justificativa
para o tombamento, em 1948, destacava “o importante conjunto da arquitetura
colonial luso-brasileira consolidado durante todo o século XVII”. Na década
de 1980, no contexto da implantação do Centro de Lançamentos de Foguetes,
o IPHAN criou o Grupo de Trabalho-Alcântara, que reconheceu como constitutivos do patrimônio da comunidade local tanto “os bens materiais quanto os
naturais e imateriais”. Cerca de 400 imóveis encontram-se na área tombada.
Além da proteção federal, o Decreto estadual nº. 11.683, de 29/11/1990, criou
o sítio histórico de Alcântara, com a denominação de Conjunto Arquitetônico e
Área Paisagística, cuja delimitação corresponde à definida pelo IPHAN.
A instalação do Centro de Lançamento de Alcântara/CLA, na década de 1980,
acabou gerando um aumento demográfico desordenado na cidade.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Cidade de Alcântara – Maranhão; IPHAN. Inventário Nacional de Bens Imóveis – Sítios Urbanos Tombados: manual de preenchimento. Brasília: 2001.

Alcides Rocha Mir anda [59]

(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 estagiário no escritório
de arquitetura de Lucio Costa e Gregori Warchavchik. Em 1934, organizou seu
próprio escritório, juntamente 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 (SPHAN),
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 da 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 (USP), foi
transferido para a representação da Instituição naquele estado – então, o 4º.
Distrito da Diretoria 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 Univer-
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sidade de Brasília, onde foi professor titular do
curso de Arquitetura e responsável pela direção
do Instituto Central de Arte.
Dentre suas obras de arquitetura, destacamse: 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 (IPHAN), em
1978. Recebeu a medalha comemorativa pelos
50 anos da Instituição, em 1987.
Fonte: FROTA , Lélia Coelho. Alcides Rocha Miranda:
caminho de um arquiteto. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 1993.

Da esquerda para à direita: Alcides Rocha Miranda, o
zelador da igreja Glória do Outeiro e Rodrigo Melo Franco de Andrade. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Personalidades/
RMFA. Subsérie fotos.

Alda Pinto Menezes [41]
(Belo Horizonte/RJ, 1928)

Após formar-se em Ciências Contábeis, em Belo Horizonte, Alda Pinto Menezes passou a trabalhar no escritório da firma J. Massula, na mesma cidade.
Em 1954, entrou para a então Diretoria do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional (DPHAN), para trabalhar no gabinete do diretor. Quando Carlos
Drummond de Andrade aposentou-se, e Judith Martins assumiu as tarefas deste
no Arquivo da Instituição, Alda a substituiu como secretária de Rodrigo Melo
Franco de Andrade.
Em 1986, transferiu-se para Tiradentes/MG, para trabalhar na Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade. Aposentou-se em 1991.
Fonte: Informações fornecidas por Alda Pinto Menezes ao Projeto Memória Oral da
Preservação do Patrimônio Cultural, em 2009.

Aloísio Magalhães [48]

(1927, Recife/PE – 1982, Pádua/Itália)
Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Recife.
Em 1951, ganhou uma bolsa de estudos do governo francês, que permitiu que
frequentasse o Ateliê 17 do gravador Stanley William Hayter e as aulas de museologia da Escola de Louvre, em Paris. Permaneceu, nessa cidade, até 1953.
Suas primeiras atividades profissionais foram dedicadas à tipografia e ao teatro.
Em 1954, juntamente com Gastão de Holanda, José Laurênio de Melo e Orlando
Costa Ferreira, fundou O Gráfico Amador, oficina experimental de artes grá-
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ficas que tinha como objetivo a publicação de
textos literários em tiragens artesanais. A partir
da década de 1960, dedicou-se à comunicação
visual com trabalhos de assessoria para a Casa
da Moeda e de projeto gráfico para as cédulas
brasileiras. No período compreendido entre
1950 e 1974, expôs individual e coletivamente,
tanto em galerias nacionais como internacionais, e publicou trabalhos sobre artes gráficas.
Nesse período, foi premiado com o primeiro
lugar no concurso para a adoção de novo símbolo da Light e recebeu menção honrosa pela
participação no projeto integrado Arquitetura/
Design para o Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Osaka/Japão de 1970.
Em 1975, iniciou o trabalho na Secretaria de
Tecnologia Industrial, em conjunto com o enAloísio Magalhães. s/a., s/d. ACI/RJ. Série Personalitão ministro da Indústria e Comércio Severo
dades/Aloísio Magalhães.
Gomes, que resultou na criação do Centro
Nacional de Referência Cultural (CNRC). Em decorrência da coordenação das
pesquisas realizadas no âmbito do CNRC, foi nomeado, em 1976, membro do
Conselho de Cultura do Distrito Federal.
Em 1979, foi convidado, pelo então ministro da Educação e Cultura, Eduardo
Portella, a assumir a direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), cuja denominação seria modificada, ainda neste ano, para
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Com a criação, também em 1979, da Fundação Pró-Memória, Aloísio Magalhães tornou-se
seu presidente, acumulando o cargo com o de secretário da SPHAN. Em 1981,
outra reestruturação administrativa foi realizada a partir da fusão da SPHAN
com a Secretaria de Assuntos Culturais, o que gerou a Secretaria da Cultura como
órgão central de direção superior na área da cultura do Ministério da Educação
e Cultura (MEC). A SPHAN tornou-se, então, Subsecretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. Aloísio Magalhães manteve os dois cargos: o
de secretário da Cultura e o de presidente da Fundação Pró-Memória. Ocupou
ainda as funções de presidente do Conselho Administrativo da Fundação Raymundo Castro Maya, em 1980; foi vice-presidente do Comitê do Patrimônio
Mundial da UNESCO, em Sidney/Austrália, em 1981; participou do Conselho
Superior da Fundação Brasileira para Conservação da Natureza; e foi Membro
do Bureau do Comitê do Patrimônio Mundial/UNESCO, de 1981 até seu falecimento, em 1982, na Itália, quando participava de uma reunião de ministros
da Cultura de Língua Latina. Após sua morte, foi publicado, em 1985, o livro E
triunfo?: a questão dos bens culturais no Brasil, que reune trechos de discursos,
entrevistas e depoimentos de Aloísio Magalhães.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Aloísio Magalhães; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Aloísio Magalhães.
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Aníbal Fernandes [40]

(Nazaré da Mata/PE, 1894 – Rio de Janeiro/RJ, 1962)
Aníbal Gonçalves Fernandes formou-se em Direito pela Faculdade de Direito
do Recife, em 1915. Em 1917, estudou arte religiosa em viagem pela França,
Itália e Suíça.
Foi professor, político e jornalista, profissão em que mais se destacou. Quando
retornou da viagem à Europa, foi eleito deputado estadual por Pernambuco e
apresentou à Câmara, em 1927, um projeto de proteção ao patrimônio cultural,
que resultou na Lei nº. 1918, de 24 de agosto de 1928. Essa lei autorizava o
governo estadual a criar uma Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais e
um Museu Histórico e de Arte Antiga a ela subordinado. Fernandes foi responsável pela direção da Inspetoria, e foi atribuído à sua gestão o impedimento da
demolição da Torre Malakoff, em Recife.
Em duas ocasiões, enfrentou problemas por suas posições políticas. A primeira,
por suas críticas à Revolução de 1930, que geraram seu afastamento temporário
do cargo de professor de Literatura e Francês do Ginásio Pernambucano; a segunda, quando foi detido, no contexto da campanha presidencial de 1945, pelas
matérias publicadas no jornal Diário de Pernambuco, no qual começara a escrever
em 1919. Após sair da prisão, Aníbal Fernandes foi efetivado no cargo de diretor
desse jornal, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 1949. Recebeu homenagens do governo francês, com a distinção da Legion d’Honneur, e do inglês, que o
premiou com a King’s Medal. Também foi membro da Academia Pernambucana de
Letras e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
Atuou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
desde 1937, quando recebeu a tarefa de inventariar as obras de arquitetura civil
e religiosa da região nordeste, fornecendo, também, registro fotográfico. Contribuiu para a Revista do Patrimônio com dois artigos no primeiro número, em 1937:
“A Igreja dos Montes Guararapes” e “Planta da Igreja do Carmo de Ouro Preto”.
De sua bibliografia, podem ser destacadas as seguintes obras: Pernambuco no tempo
do Vice-Rei, de 1934; Nabuco, cidadão do Recife, de 1949; Um senhor de engenho de Pernambuco, de 1959; Estudos pernambucanos, de 1956; e Voltando à Europa, de 1955.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Aníbal
Gonçalves Fernandes.

Anita Orientar [46]

(?/Bahia, 1896 – Zangberg/Alemanha, 1994)
Nascida na Bahia, mudou-se ainda pequena com a família para a Europa. De
origem judia, converteu-se ao catolicismo com a idade de 33 anos. Estudou Arte
em Berlim, sendo aluna do professor Willy Jaeckel. Em 1923, defendeu seu doutoramento em Filosofia, na Faculdade de Filosofia, na Universidade de HalleWittenberg/Alemanha. Deu continuidade a seus estudos em Paris. Na década de
1930, contribuiu como crítica de arte para uma revista holandesa.
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Restauração do painel representando Nossa Senhora da Assunção, que compõe o
retábulo do altar-mor da Igreja de São Lourenço dos Índios, Niterói/RJ. Detalhes do painel durante e após a restauração realizada por Anita Orientar. Fotos de
K. Vosylius, s/d. ACI/RJ. Série Inventário/Igreja de São Lourenço dos Índios.

Em 1939, devido ao fascismo e ao antissemitismo, Anita Orientar emigrou
com seus pais, para o Rio de Janeiro. Na cidade, expôs no XLVIII Salão Nacional de Belas Artes, do Museu Nacional de Belas Artes, na Seção de Pintura e
Seção de Desenho e Artes Gráficas, em 1942, e no Palace Hotel, em 1946.
Foi autora de significativa produção de quadros a óleo e gravuras, assim como
de pinturas e restaurações de pinturas em igrejas, entre elas, Os mistérios do Rosário,
trabalho realizado para uma capela no Lago de Garda, na Itália. Trabalhou, ainda,
na restauração do painel representando Nossa Senhora da Assunção, que compõe
o retábulo do altar-mor da Igreja de São Lourenço dos Índios, em Niterói.
Em carta a Anita Orientar, de 29 de março de 1941, Rodrigo Melo Franco
de Andrade elogia a “segura habilidade técnica na execução do trabalho” de
restauração de duas telas antigas procedentes do Mosteiro de São Bento de São
Paulo, realizada por solicitação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN).
Participou de diversas exposições internacionais, tais como: na Galerie Heller,
em Berlin (1925); na Public Library (1950) e na Duncan Galleries (1962), em Nova
Iorque; e na Salle Saint-Thomas, em Nice (1966).
Entre suas publicações encontram-se: Der seelische Ausdruck in der altdeutschen Malerei (1920) [A expressão espiritual na antiga pintura alemã]; uma autobiografia Ein
Pilger nur (1967) [Somente um peregrino]; e algumas obras de cunho religioso.
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Mudou-se constantemente, vivendo em diferentes países, como na França, na
Alemanha, nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Em 1978, mudou-se para o
Convento St. Josef na Baviera/Alemanha, onde permaneceu até o seu falecimento.
Fonte: XLVIII Salão Nacional de Belas Artes – Catálogo. Rio de Janeiro: Ministério
da Educação e Saúde/Museu Nacional de Belas Artes, 1942; ACI/RJ. Série Inventário/
Igreja São Lourenço dos Índios; Disponível em: <http://www. anita-orientar.com>.
Acesso em: 20 out. 2009.

Anteprojeto do Serviço [29]
(São Paulo/SP, 1936)

O “Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional”,
elaborado por Mário de Andrade, constituiu a primeira tentativa de formular
uma norma de ação legal no Brasil com vistas à identificação e preservação do
patrimônio cultural da nação.
Em carta ao ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, datada de
24 de março de 1936, Mário de Andrade, assinando como diretor do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo, apresentava, em 18
páginas, suas sugestões para “a organização de um serviço de fixação e defesa do
patrimônio artístico nacional”. O Anteprojeto foi organizado em quatro capítulos, tendo seu autor o objetivo de abarcar as diversas questões envolvidas na
criação de um Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN), denominação,
então, sugerida para o Serviço.
No primeiro capítulo, foram tratadas as finalidades e competências do SPAN,
cujos objetivos deveriam ser os de “determinar, organizar, conservar, defender e
propagar o patrimônio artístico nacional”.
No segundo, o autor procurou definir o que entendia por patrimônio artístico
nacional. De forma bem ampla, foram considerados como tal a arte popular e
erudita, a nacional ou estrangeira, a pura ou a aplicada pertencentes a pessoas
jurídicas ou físicas brasileiras ou a estrangeiros residentes no Brasil. Estipulava,
também, a relação entre a inscrição, individual ou em conjunto, nos “livros do
tombamento”, e o caráter de patrimônio artístico nacional das obras de arte.
Foram propostas oito categorias de arte que deveriam nortear a inscrição nos
quatro livros de tombamento: arqueológica; ameríndia; popular; histórica; erudita nacional; erudita estrangeira; aplicadas nacional; aplicadas estrangeiras.
Nas categorias de arte arqueológica, ameríndia e popular, foram arrolados objetos, monumentos, paisagens e folclore capazes de representar manifestações culturais de valor arqueológico e etnográfico ameríndio, no caso das duas primeiras,
e de valor etnográfico para a última, excluídas as ameríndias.
Na categoria de arte histórica, deveriam ser incluídas as manifestações que
“refletem, contam, comemoram o Brasil e a sua evolução nacional”, como os
monumentos sem valor artístico, mas que constituem obras “dignas de admiração”, a iconografia nacional de mais de 30 anos, a iconografia estrangeira referente ao Brasil, a Brasiliana – “qualquer impresso que se refira ao Brasil, de 1850
para trás”, ou manuscrito sobre o Brasil de mais de 30 anos, no caso de inédito, e

68

de 100 anos, se estrangeiro ou já impresso – e a iconografia estrangeira referente
a países estrangeiros de valor universal.
Nas categorias de arte erudita nacional e estrangeira, incluíam-se todas aquelas produzidas por artistas mortos ou vivos, propriedades dos poderes públicos
ou “reputadas de mérito nacional”. Das artes aplicadas nacionais, faziam parte
obras de artista nacional já morto ou obras importadas até o Segundo Reinado;
das estrangeiras, aquelas que figurassem em “Histórias de Arte e museus universais”. Ficavam excluídas do patrimônio nacional obras de arte estrangeiras que
se encontrassem temporariamente no Brasil ou pertencentes a representações de
outros países. O autor restringia, ainda, o livre trânsito para o exterior das obras
de arte tombadas e ressaltava a competência do SPAN em conceder licença para
sua movimentação.
Mário de Andrade propunha que o SPAN criasse quatro livros do tombamento
– designados de Livro do Tombo Arqueológico e Etnográfico, Histórico, das
Belas Artes e Artes Aplicadas – e quatro museus com as mesmas denominações.
Os livros do tombo e os museus deveriam compreender aquelas oito categorias
de artes apontadas acima. Buscando esclarecer futuras dúvidas sobre os procedimentos acima destacados, o autor desenvolveu uma série de considerações
sobre possíveis objeções que pudessem surgir, tais como: em que livro inscrever
objetos que pertencessem a mais de uma categoria de arte; qual a relação entre a
arte e o Museu de Artes Aplicadas, categoria mais afeita à técnica industrial.
Ainda no segundo capítulo, foram propostas publicações que o órgão deveria promover: dos livros do Tombo, de uma Revista do SPAN e de livros, monografias
sobre as obras tombadas, assim como a de catálogos dos quatro museus federais e de
outros museus públicos e a de cartazes de propaganda turística.
No terceiro capítulo, era apresentada a proposta da estruturação do Serviço:
Diretoria, Conselho Consultivo, Chefia do Tombamento, Conselho Fiscal, Seção
de Museus e Seção de Publicidade. A Diretoria deveria ser composta por um
diretor subordinado ao ministro da Educação, pelos quatro chefes dos museus
e por um gabinete, formado por um secretário, dois datilógrafos, um contínuo
e um servente. Caberia ao diretor presidir a Chefia do Tombamento – seção
responsável pela organização e catalogação do patrimônio artístico nacional –
e “determinar, com exposição de motivos, as obras a serem inscritas nos quatro
livros do tombamento”. Além do diretor, também fariam parte daquela Chefia
um arqueólogo, um etnógrafo, um historiador, um professor de história da arte
e o pessoal de apoio. Comissões Regionais existentes nas capitais dos estados
teriam a função de assistir à Chefia do Tombamento, sendo compostas pelos
mesmos tipos de profissionais que esta. Essa assistência referia-se à seleção e
ao estudo, inclusive fotográfico, das obras de seus respectivos estados, sujeitas
ao tombamento pela Chefia do Tombamento. O Conselho Consultivo, também
assistiria à Diretoria e seria composto por 5 membros fixos (o diretor e os quatros chefes dos museus) e 20 membros móveis (2 historiadores, 2 etnógrafos, 2
músicos, 2 pintores, 2 escultores, 2 arquitetos, 2 arqueólogos, 2 gravadores, 2
artesãos e 2 escritores). Foi previsto, também, um Conselho Fiscal com poder
de “mandar restaurar as obras estragadas, proibir, coibir, denunciar e castigar
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a fuga para fora do país das obras tombadas; decidir a exportação das obras de
arte, cuja saída o SPAN permite; dar alvarás de entrada e saída das obras de arte
residentes no estrangeiro, vindas para exposição de qualquer gênero ou para
comércio”. A Seção de Museus teria a função de conservar, enriquecer e expor o
patrimônio artístico nacional pertencente ao governo federal. Já a Seção de Publicidade deveria “registrar, reproduzir e publicar todo o Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional”, assemelhando-se a um arquivo.
Mário de Andrade apresentou, ainda, um plano quinquenal de montagem e
funcionamento do SPAN.
Fonte: ANDRADE , Mário. 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, nº. 30, 2002, pp. 271-287.

Antônio Joaquim de Almeida [43]
(?/SP - ?)

Formou-se em Arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes, no início da
década de 1930.
Foi convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade para dirigir o Museu do
Ouro, em 1945. Participou da Comissão Mineira de Folclore, criada em 1948, da
qual também fez parte sua esposa, a escritora Lúcia Machado de Almeida. Em
1960, desenvolveu estudos sobre as influências do mobiliário português no mobiliário brasileiro, pesquisando, durante aquele ano, em arquivos portugueses,
auxiliado por bolsa de estudos concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista concedida por Antônio Joaquim de
Almeida ao Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória, em 28 de agosto de 1988.

Arquivo do Patrimônio [33; 36; 40; 41; 48; 49]

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 setor 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
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À esquerda, Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ),
2006. À direita, Arquivo Central do IPHAN/Seção Brasília (ACI/BSB),
2009. Fotos de Oscar Henrique Liberal.

a ser denominado de 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: “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 nº. 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
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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
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 do Patrimônio Cultural.
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 um espaço estratégico para as políticas de preservação e sustentabilidade da cultura brasileira.
Os esforços de articular uma rede de Arquivos no IPHAN ganham destaque
nos tempos contemporâneos, uma vez que os acervos das Unidades Regionais
dialogam intensamente 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.
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Augusto Meyer [50]

(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.

Ayrton de Almeida Carvalho [34; 59]
(?/PE, 1913 – Recife/PE, 1998)

Formado pela Escola de Engenharia do Recife, iniciou seus trabalhos no
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1940. Antes de ingressar no quadro do SPHAN, foi funcionário do Estado de Pernambuco e construiu, utilizando sobras de materiais de construção de outros edifícios
públicos, o prédio anexo da antiga Escola de Medicina e atual sede do Instituto
de Arquitetos do Brasil.
Seu primeiro contato com o SPHAN deu-se quando foi designado pelo governo de Pernambuco para fiscalizar as obras que o Órgão estava executando na
Igreja dos Guararapes. Acabou tornando-se o substituto de Gilberto Freyre na
direção do 1º Distrito do SPHAN, cuja sede era em Recife e que englobava, na
época, os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Esteve à frente da região nordeste por mais de meio século, saindo somente no
ano de 1991, por aposentadoria compulsória.
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De suas atividades relacionadas à preservação
do patrimônio cultural, podem ser destacadas: o
descobrimento de obras e conjuntos escultórios
desconhecidos em Pernambuco; e a coordenação
da restauração do Teatro Santa Isabel, em Pernambuco, realizada entre 1948 e 1950.
Em 1952, contribuiu para a exposição Arquitetura Luso-Brasileira, realizada no Museu do Estado,
em conjunto com o Salão de Pintura do Estado,
em Recife. Escreveu o artigo “Algumas notas sobre o uso da pedra na arquitetura religiosa do Nordeste”, em 1942, na Revista do Patrimônio. No ano
de 1969, promoveu e organizou a publicação do
livro intitulado A lição de Rodrigo, uma homenagem
a Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Era partidário da criação de órgãos locais paralelos à instituição federal que colaborariam e atuariam conjuntamente, no intuito de defender e
preservar o patrimônio cultural.
Foi membro honorário do Comitê Nacional de
História da Arte, da Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe)
e do Instituto Arqueológico Geográfico Histórico
de Pernambuco.

Ayrton de Almeida Carvalho, realizando trabalho
de campo. Foto de A. Kiss, 1951. ACI/RJ. Série
Personalidades/Ayrton de Almeida Carvalho.

Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Ayrton
de Almeida Carvalho; QUINTA Coordenação Regional. Ayrton de Almeida Carvalho: 50
anos de dedicação ao Patrimônio. Recife: IPHAN, 1997.

Biblioteca Nacional [50]

Endereço: Avenida Rio Branco, 219. 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/
Rio de Janeiro – 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
Contribuição Legal ou Depósito Legal nº. 1825, de 20 de dezembro de 1907 –
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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 3 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 7 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. Em 1981 a autoria do projeto foi retificada em favor de Souza Aguiar.
Fonte: Boletim SPHAN/próMemória. Biblioteca Nacional: a modernização chega à casa
do livro brasileiro. Brasília, nº. 19, julho/agosto de 1982; ACI/RJ. Processo 860-T-72;
Disponível em: <http.www.bn.br/portal>. Acesso em: 30 set. 2009.

Biblioteca Noronha Santos [47; 52]

Endereço: Rua da Imprensa, 16/9º andar. Palácio Gustavo Capanema.
Rio de Janeiro/RJ.
É a biblioteca central do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN).
Começou a ser constituída, em 1936, por Rodrigo Melo Franco de Andrade,
quando o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) iniciou suas atividades antes mesmo da criação legal do órgão, em janeiro de 1937.
Em 1954, recebeu o nome atual, em homenagem ao historiador Francisco Age-
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nor Noronha Santos, um colaborador
assíduo da Instituição. Com a transferência, em 1945, do SPHAN para o então prédio do Ministério da Educação e
Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema,
a Biblioteca ocupou o 8º pavimento do
edifício, sendo, depois, transferida para
seu 9º andar.
Seu acervo é único em sua especialização, com mais de 10.936 títulos entre
livros, teses, monografias e outros tipos
de publicação. Possui alguns títulos
raros, como: a Benedicta lusitana (Coim- Biblioteca Noronha Santos. IPHAN. Rio de Janeiro/RJ. Foto
bra, 1644) e a Chronica das carmelitas des- de Oscar Henrique Liberal, 2010.
calças do Reyno de Portugal (Lisboa, 1657).
A sua coleção de periódicos, conta com 374 títulos, perfazendo 4.091 volumes,
a grande maioria encadernada. Alguns deles são raros, como as revistas Renascença, Kosmos e do IHGB, e o Almanak Laemmert. Sua Brasiliana é composta por
cerca de 170 títulos, com ênfase em sociologia, antropologia, etnologia, religiões
afro-brasileiras, folclore e história do Brasil. Possui ainda uma coleção de audiovisual com 91 CDs e CDs-ROM e 21 DVDs. Já foram indexados 413 artigos de
periódicos de sua coleção, além de 105 dissertações e teses sobre variados assuntos. O acervo compreende as seguintes áreas: patrimônio cultural, arquitetura e
urbanismo, artes, história da arte, Rio de Janeiro, história do Brasil e arqueologia, sendo os cinco primeiros assuntos os mais procurados.
De acordo com a Portaria nº. 38, de 12/08/1976, assinada por Renato Soeiro,
então presidente do IPHAN, o acervo da Biblioteca destina-se, primeiramente,
ao uso dos técnicos da Casa, para subsídio e apoio aos seus trabalhos, mas é
permitido o acesso também ao público externo interessado em seu acervo especializado. Esse público é geralmente composto por pesquisadores e alunos
de curso de graduação ou de pós-graduação, tanto de universidades brasileiras
quanto estrangeiras.
A Biblioteca Noronha Santos participa da comissão do vocabulário controlado
das bibliotecas do IPHAN, cujo intuito é unificar uma linguagem própria para
todas as bibliotecas da Instituição. Está integrada à REDARTE – Rede de Informação de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte –, que reúne unidades
de informação, públicas e privadas, detentoras de acervos em arte, e que busca
promover o intercâmbio de conhecimento e informação nesta área, nas cidades
do Rio de Janeiro e Niterói.
Fonte: Biblioteca Noronha Santos.
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Acima: Carlos Drummond de Andrade, foto
com dedicatória a Mário de Andrade, em
02/10/1927. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Personalidades/Mário de Andrade.
À direita: Rodrigo Melo Franco de Andrade
e Carlos Drummond, em Ouro Preto, 1963.
s/a. ACI/RJ. Série Personalidades/RMFA.
Subsérie fotos.

Carlos Drummond de Andr ade
[30; 32; 33; 36; 40; 41; 51; 52]
(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.
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.
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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.

Casa Pr att [30]

Endereço: Rua do Ouvidor, 125. Rio de Janeiro/RJ.
Foi uma tradicional loja de artigos de escritório localizada no centro do Rio
de Janeiro.

Celso Cunha [40]

(Teófilo Otoni/MG, 1917 – Rio de Janeiro/RJ, 1989)
Bacharelou-se em Direito, em 1938, e completou a licenciatura em Letras pela
antiga Universidade do Distrito Federal. Em 1947, concluiu o Doutorado em
Letras e tornou-se livre-docente em Literatura Portuguesa pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Antes, em 1935, já tinha iniciado
sua carreira no magistério como professor contratado de Português do Colégio
Pedro II, no Rio de Janeiro. Foi, posteriormente, professor titular de Língua
Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
além de professor titular e diretor da Faculdade de Humanidades Pedro II. Em
vários momentos, entre os anos 1950 e 1980, lecionou Literatura Portuguesa
na Universidade de Sorbonne/França, tendo atuado ainda na Universidade
de Colônia/Alemanha, e na Universidade Clássica de Lisboa, onde ministrou
História da Língua Portuguesa no curso de pós-graduação.
Suas atividades na área de cultura foram amplas, dentre as quais se destacam:
dirigiu a Biblioteca Nacional, de 1956 a 1959; foi Secretário Geral de Educação
e Cultura do Governo Provisório do Estado da Guanabara, em 1960; foi membro do Conselho Federal de Educação, onde exerceu dois mandatos, de 1962 a
1970; participou da Comissão de Textos da UNESCO; representou o Brasil no
Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Eleito em 13 de agosto de 1987
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para a Academia Brasileira de Letras, ocupou a Cadeira nº. 35, na sucessão de
José Honório Rodrigues. Pertenceu a diversas entidades internacionais, como:
a Academia das Ciências de Lisboa, a Société de Linguistique de Paris, a Société
de Linguistique Romane, a Associación de Lingüística y Filología de la América Latina.
Dentre suas obras, destacam-se: Gramática do português contemporâneo, de 1966; e
a Gramática da língua portuguesa, de 1972. Foi revisor do texto da Constituição do
Brasil de 1988.
Fonte: Biografia digital elaborada pela Academia Brasileira de Letras. Disponível em:
<academia.org.br>. Acesso em 30 set. 2009.

Chefes de Distrito (Ver DPHAN)
Colóquio de Estudos Luso-Br asileiros [39; 54]
Salvador/BA, 10 a 20 de agosto de 1959.

O IV Colóquio Internacional de Estudos Luso-brasileiros foi patrocinado pela
Universidade da Bahia e pela UNESCO. Professores de diversos países, como
da França, Portugal e Inglaterra, apresentaram trabalhos. Na ocasião, foi inaugurado o Museu de Arte Sacra da Universidade da Bahia.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Judith Martins.

Conselho Consultivo [36; 37; 38]

(Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937; Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de
1937; Decreto nº. 3.866, de 29 de novembro de 1941; Decreto nº. 20.303, de 02
de janeiro de 1946; Lei nº. 6.292, de 15 de dezembro de 1975; Decreto nº. 3.551,
de 4 de agosto de 2000; Decreto nº. 6.844, de 07 de maio de 2009)
O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural tem a função de examinar,
apreciar e decidir sobre questões relacionadas ao tombamento, ao registro de
bens imateriais e à saída de bens culturais do país, além de opinar acerca de outras
questões relevantes propostas pela direção do Patrimônio. O Conselho é composto pelo presidente da Instituição, por um representante do seguintes órgãos:
Instituto dos Arquitetos do Brasil; Conselho Internacional de Monumentos e
Sítios; Sociedade de Arqueologia Brasileira; IBAMA; Instituto Brasileiro de Museus; Associação Brasileira de Antropologia; e dos ministérios da Educação, das
Cidades e do Turismo; além de treze representantes da sociedade civil, conforme
o Decreto nº. 6.844, de 07 de maio de 2009.
A primeira menção à formação de um Conselho Consultivo para o patrimônio
cultural foi feita por Mário de Andrade, no seu Anteprojeto, que previa que o
órgão deveria funcionar como instância de assistência à Diretoria do Serviço
do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN); ser composto por cinco membros
fixos (quatro representantes de museus e o diretor do Serviço) e 20 móveis (em
pares, segundo 10 áreas de conhecimento); e ser presidido pelo diretor do SPAN,
cujo voto seria decisório. Determinava, também, mandatos temporários e li-
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mites de idade, como, por exemplo, de cada par de membros móveis, deveria
ter “um representante com mais de 40 anos de idade e outro com menos de 40,
de preferência, um do par representando as ideias acadêmicas e outro, as ideias
renovadoras”.
A criação legal do Conselho Consultivo deu-se com a própria lei de criação do
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a Lei nº. 378,
de 13 de janeiro de 1937, que em dois parágrafos de seu artigo 46 determinava:
“o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá, além de outros
órgãos que se tornarem necessários ao seu funcionamento, o Conselho Consultivo, o qual se constituirá do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, dos detectores dos museus nacionais de coisas históricas ou
artísticas, e de mais dez membros, nomeados pelo presidente da República”.
Após a promulgação da referida Lei, Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do SPHAN, enviou, em 29 de janeiro de 1937, ao ministro da Educação e
Saúde uma proposta de Regulamento para o Órgão. Nessa proposta, o Serviço
seria constituído por uma Diretoria, pelo Conselho Consultivo, pela Seção de
Tombamento e Fiscalização e pela de Publicidade. Diferentemente da proposta
de Mário de Andrade, a competência para deliberar sobre tombamento caberia
ao Conselho Consultivo e não ao diretor da Instituição. Este seria formado por
10 conselheiros nomeados pelo presidente da República, escolhidos entre especialistas de notório saber (lista semelhante à formulada por Mário de Andrade,
no Anteprojeto, que, porém, substitui as categorias de músico, artesão e escritor,
pelas de colecionador, professor de história da arte e decorador), pelos “diretores dos Museus Nacionais de Coisas Históricas e Artísticas” e pelo diretor do
Serviço. Receberiam uma gratificação, naquele momento, não estipulada.
No Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, três artigos fazem referência ao Conselho Consultivo: no artigo 7º, é estipulado que, em caso de tombamento voluntário, cabe juízo do Conselho Consultivo para decidir sobre o
tombamento; no 9º, é previsto que, em caso de tombamento compulsório, mesmo após a impugnação dentro do prazo, cabe ao Conselho Consultivo proferir
decisão a respeito, em 60 dias, sobre a qual não cabe recurso; e pelo artigo 14º, é
determinado ao Conselho Consultivo ajuizar sobre a saída de bens tombados do
país, para fins de intercâmbio cultural.
Em 29 de novembro de 1941, pelo Decreto nº. 3.866, o tombamento, determinado pelo Conselho Consultivo, ficou sujeito ao cancelamento efetuado pelo
presidente da República.
As competências do Conselho Consultivo foram determinadas, mais especificadamente, pelo Decreto nº. 20.303, de janeiro de 1946, que aprovou o primeiro
Regimento da Instituição, na época, a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN). Definido como órgão de assistência à DPHAN,
o Conselho Consultivo deveria ajuizar sobre os requisitos necessários para que
um bem móvel fosse tombado ou não, nos termos do Decreto-Lei nº. 25, de novembro de 1937. Cabia a ele, também, autorizar a saída do país de “coisas tombadas”, decidir sobre os processos de impugnação de tombamento e opinar sobre
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recursos ao presidente da República, no caso de cancelamento de tombamento.
Sua competência para determinar o tombamento de bens móveis foi limitada, a
partir da Lei nº. 6.292, de 1975, que tornou necessária a homologação ministerial
no procedimento de tombamento.
Em 2000, pelo Decreto nº. 3.551, que instituiu o registro dos bens culturais
de natureza imaterial, ficou a cargo do Conselho Consultivo decidir sobre a
inscrição do bem cultural no livro correspondente e sua revalidação, bem como
determinar, se for o caso, a abertura de novo Livro de Registro.
A sessão inaugural do Conselho Consultivo ocorreu em 10 de maio de 1938 e
contou com a presença do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema,
e a participação do diretor do SPHAN e presidente do Conselho, Rodrigo Melo
Franco de Andrade, e dos conselheiros Edgar Roquette-Pinto, José Otávio Correia Lima, Augusto José Marques Junior, Raimundo Lopes, Manuel Bandeira,
Carlos de Azevedo Leão, Francisco Marques dos Santos, Rodolfo Gonçalves
Siqueira, Oswaldo Teixeira, Gustavo Barroso e Antonio José Xavier da Silveira.
Nessa ocasião, não houve deliberação sobre o tombamento de bens, mas, sim, a
discussão sobre o Regimento Interno do Conselho.
A primeira sessão extraordinária ocorreu sete dias depois. Foram tomadas as
seguintes decisões: a improcedência da impugnação do tombamento do Palácio
Episcopal e do Seminário de Olinda/PE; providências para o estudo de possível
tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Colina
de Olinda/PE, “a fim de preservar-lhe a feição histórica e os aspectos naturais”;
a manutenção do parecer do relator Manuel Bandeira sobre a improcedência da
impugnação do tombamento da Igreja da Lapa do Desterro; a reafirmação do
tombamento da Casa nº. 52 da Praça Condessa de Frontin, no Rio de Janeiro; as
indicações de tombamento da Igreja Matriz de São Pedro, no Rio Grande/RS, e
da Fábrica de Ferro Patriótica/Ruínas, em Ouro Preto/MG.
Todas as sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho Consultivo, a partir
de 1938, foram registradas em atas e reunidas no Livro de Atas.
Fonte: Legislação citada; ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo Melo Franco de Andrade; ACI/RJ. Livro de Atas do Conselho Consultivo.

David Carneiro [50]
(Curitiba/PR, 1904 – Curitiba/PR, 1990)
David Antônio da Silva Carneiro Júnior formou-se na cidade de Curitiba pela
Faculdade de Engenharia, no fim da década de 1920.
Em 1929, escreveu seu primeiro livro, sobre o pintor Guilherme Virmond, que
viveu e produziu no Paraná. Até o início da década de 1930, preparou o acervo
daquilo que seria o Museu Coronel David Carneiro, colecionando peças relacionadas à história de seu estado. Dessa coleta de material, resultou O Cerco da Lapa
e seus heróis, livro lançado em 1934, que chamou atenção de especialistas para o
autor. Escreveu alguns livros de crônicas e poesia, além de romances.
Desde o período de instalação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
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Nacional (SPHAN), a Instituição mantinha contato com o diretor do Museu
Coronel David Carneiro, no intuito de ter conhecimento acerca daquele acervo.
Carneiro manteve correspondência constante com Rodrigo Melo Franco de Andrade e, em algumas vezes, indicou bens que considerava dignos de registro pelo
Patrimônio, como no caso da Fortaleza de Paranaguá e do Convento dos Jesuítas.
Nesses contatos, apresentou ao diretor do SPHAN uma proposta que previa a
criação de museus federais em cada capital de estado brasileiro. Escreveu na Revista do Patrimônio, em 1940, o artigo “Colégio dos Jesuítas em Paranaguá”.
Entre os anos de 1949 até 1953, dirigiu a Escola de Música e Belas Artes paranaense, onde ministrou o curso de Arquitetura Analítica. Durante a década de
1950, foi titular da disciplina Evolução da Conjuntura Econômica, na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Paraná. Também deu aulas de
História, na Universidade de Brasília, e, a partir da década de 1960, atuou como
professor visitante em universidades norte americanas, como Harvard e a Universidade da Califórnia.
Fonte: ACI. Série Personalidades/David Carneiro; ACI. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/David Carneiro.

Decreto-Lei [34; 49]

(Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937)
Primeira norma jurídica que organiza a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional e estipula o instituto do tombamento. Apesar de ter tido sua
primeira versão aprovada pelo Congresso Nacional, em 1937, no regime constitucional, sua edição ocorreu após a instauração do Estado Novo, em 10 de novembro do mesmo ano. Perdura ainda como a principal fonte jurídica para a aplicação do tombamento a bens móveis e imóveis declarados patrimônios nacionais.
Está organizado em 30 artigos que determinam o caráter desses bens que devem
ser conservados como patrimônio histórico e artístico nacional, como também:
a criação de quatro Livros do Tombo, no qual eles devem ser inscritos, somente
então sendo considerados tombados; a competência e atribuições do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) para gerir o tombamento;
as formas e efeitos do tombamento; as relações entre as instâncias públicas nesse
procedimento; as atribuições do Conselho Consultivo do SPHAN.
No artigo 1º do Decreto, foi definido o conceito de patrimônio histórico e artístico nacional, como “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis
da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico”. Somente serão considerados como patrimônio histórico e artístico nacional os bens que forem inscritos em um dos quatro Livros do
Tombo, definidos no capítulo 4º: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; e Livro
do Tombo das Artes Aplicadas. A posse dos Livros do Tombo pertence ao então
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – atualmente o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
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Foram estipulados dois tipos de tombamento: o de ofício, quando se trata de
bens pertencentes aos poderes públicos; e o voluntário ou compulsório, quando
relativo aos bens pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
O tombamento é voluntário, quando o proprietário solicitar ou concordar com
a inscrição do bem em um dos Livros do Tombo; caso contrário, aplica-se o
tombamento compulsório, o qual está sujeito a procedimentos, que garantem ao
proprietário o direito à impugnação, mas cuja decisão final, sem possibilidade de
recurso, cabe ao Conselho Consultivo do SPHAN. O tombamento ainda pode
ser provisório ou definitivo: no primeiro caso, a partir da notificação ao proprietário; no segundo, com a inscrição em um dos Livros do Tombo.
O tombamento não retira ao proprietário o direito de propriedade sobre o
bem, mas cria certas limitações, como: no caso de bens tombados pertencentes
às instâncias públicas, estes não poderão ser alienados, mas somente transferidos; no caso de propriedade particular, os bens tombados podem ser alienados, porém seus proprietários devem seguir certos procedimentos, como o da
obrigatoriedade de comunicar a transação ao SPHAN e dar preferência à União,
aos Estados e aos municípios, nessa ordem.
Além disso, o bem tombado não poderá ser destruído ou mutilado. Tampouco, não poderá ser modificado ou sair do país sem a prévia autorização do
SPHAN. Cabe a este, também, manter um registro dos negociantes de antiguidades, de obras de arte, de manuscritos e livros antigos ou raros e autenticar
objetos dessa natureza.
Fonte: Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937; RABELLO, Sônia. O Estado na
preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 2009.

Diretoria do Patrimônio [43]

(Decreto-Lei nº. 8.534, de 02 de janeiro de 1946; Decreto nº. 20.303, de 02 de
janeiro de 1946)
Em 1946, através do Decreto-Lei nº. 8.534, o Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN), criado pela Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937,
foi transformado em Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN). Além da mudança do nome, o decreto acrescentou funções à Instituição, que passou a ser responsável por “inventariar, classificar, tombar e conservar monumentos, obras, documentos e objetos de valor histórico e artístico existentes no país”. O Decreto também dispôs sobre a composição da Instituição. A
DPHAN permaneceu subordinada ao Ministério da Educação e Saúde (MES).
O Regimento da DPHAN foi aprovado pelo Decreto nº. 20.303, publicado na
mesma data do Decreto-Lei nº. 8.534, definindo as competências e finalidades, a
organização, as atribuições dos órgãos e cargos constitutivos da Diretoria.
Para a observância de suas tarefas, a Diretoria dispunha de uma estrutura que
compreendia duas Divisões – a de Estudos e Tombamento e a de Conservação
e Restauração – subordinadas à diretoria-geral, além de quatro Distritos Regionais, responsáveis pelo patrimônio cultural localizado em suas respectivas
regiões de atuação. O primeiro Distrito, com sede em Recife, deveria cuidar da
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Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas; o segundo, abrangia Bahia e Sergipe,
com sede em Salvador; o terceiro, Minas Gerais; e o quarto, São Paulo. A sede
da Instituição era localizada no Rio de Janeiro. Cada um desses distritos era
dirigido por um chefe de distrito, designado pelo diretor-geral.
O Decreto de criação da DPHAN ainda incluía em seus quadros os museus
do Ouro e da Inconfidência, no Estado de Minas Gerais, além do Museu das
Missões, no Rio Grande do Sul. O Serviço Auxiliar, estrutura constitutiva do
Ministério da Educação e Saúde, responsável pela gerência administrativa cotidiana dos órgãos ministeriais, também compunha a estrutura da Diretoria,
assessorando-a em sua organização interna. Mais tarde, em 1954, seria incorporado à Instituição o Museu do Diamante, criado pela Lei nº. 2.200. Nesse ano,
a DPHAN já se encontrava subordinada ao Ministério da Educação e Cultura
(MEC), nova denominação dada ao antigo MES pela Lei nº 1.920 que, em 25 de
julho de 1953, criou o Ministério da Saúde.
Em 1970, ocorreu a reorganização do MEC, pelo Decreto nº. 66.967, de 27 de
julho, que gerou algumas modificações, dentre elas, a nova denominação Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que substituiu a de
DPHAN. Contudo, somente em 1976, com a Portaria nº. 230, um novo regimento
interno modificaria a organização do Instituto.
Fonte: Legislação citada.

Divisão de Conservação e Restaur ação [42; 47]

(Decreto-Lei nº. 8.534, de 02 de janeiro de 1946, e Decreto nº. 20.303, de 02 de
janeiro de 1946)
Uma das divisões definidas pelo Decreto-Lei nº. 8.534, que criou a Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), a Divisão de Conservação e Restauração compreendia a Seção de Projetos e a Seção de Obras,
tendo suas atribuições reguladas pelo Regimento aprovado através do Decreto
nº. 20.303, de 02 de janeiro de 1946.
A Seção de Projetos tinha como atribuição proceder “ao estudo técnico, prévio
e pormenorizado dos monumentos e obras de arte cuja reparação ou restauração
deva ser incluída no plano de atividades da Diretoria”. Para tanto, devia elaborar
os devidos orçamentos, projetos e especificações, como rever aqueles definidos
pelos distritos. Além disso, deveria exercer vigilância sobre os bens tombados e
monumentos naturais, prestar assistência técnica, em obras e equipamentos, aos
museus federais e organizar exposições temporárias.
À Seção de Obras cabia a realização e a fiscalização das obras de restauração
nos bens tombados e nos museus federais subordinados à Diretoria. Devia executar, também, “moldagens dos elementos mais valiosos e característicos da arte
tradicional do país”.
A Divisão de Conservação e Restauração, subdividida entre a Seção de Projetos
e de Obras, permaneceu com essa denominação até 1976, quando, pela Portaria
nº. 230, foi instituído um novo Regimento Interno para a Instituição.
Fonte: Legislação citada.
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Divisão de Estudos e Tombamento [47]

(Decreto-Lei nº. 8.534, de 02 de janeiro de 1946, e Decreto nº. 20.303, de 02 de
janeiro de 1946)
Uma das divisões definidas pelo Decreto-Lei nº 8.534, que criou a Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), a Divisão de Conservação e Restauração compreendia a Seção de Arte e a Seção de História, tendo suas
atribuições reguladas pelo Regimento aprovado através do Decreto nº. 20.303,
de 02 de janeiro de 1946.
À Seção de Arte competia proceder ao estudo analítico do inventário “dos
monumentos e obras de arquitetura, pintura, escultura e arte aplicada de valor
histórico e artístico existentes no país”, a partir de dados pesquisados pelos distritos, e propor: o tombamento desses monumentos e obras de arte; a distribuição
aos diversos museus dos trabalhos expostos no Salão Nacional de Belas Artes;
e o incentivo à realização dos Salões Estaduais de Belas Artes. Cabia-lhe, também, indicar a restauração necessária aos monumentos e obras de arte, prestar
assistência técnica aos museus federais e organizar cursos de aperfeiçoamento e
especialização para o pessoal técnico da Diretoria.
A Seção de História devia proceder “ao inventário continuado dos textos manuscritos ou impressos, de valor histórico ou artístico [...] assim como da documentação iconográfica que constituem fontes diretas ou subsidiárias para o estudo da história da arte no Brasil”, recomendando o tombamento dos manuscritos.
Além disso, deveria realizar a catalogação dos arquivos públicos, eclesiásticos e
particulares de interesse para a história nacional e da arte. Era sua incumbência
a guarda dos Livros do Tombo, a inscrição neles dos bens tombados e o fornecimento de certidões de tombamento. Também era de sua alçada a fiscalização do
comércio de obras de arte, de manuscritos e de livros antigos ou raros e o fornecimento de licença para trânsito de obras de arte. A manutenção da Biblioteca
e do Arquivo da Diretoria, a edição de publicações especializadas em assuntos
do patrimônio histórico e artístico nacional e a realização de estudos e trabalhos
sobre o tema eram parte das suas atribuições.
A Divisão de Estudos e Tombamento, subdividida entre a Seção de Arte e
História, permaneceu com essa denominação até 1976, quando, pela Portaria nº.
230, foi aprovado um novo Regimento Interno para a Instituição.
Fonte: Legislação citada.

Dor a Alcântar a [48]
(Rio de Janeiro/RJ, 1931)

Dora Monteiro e Silva de Alcântara formou-se, em 1957, em Arquitetura,
pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, e realizou
diversas atividades no âmbito do patrimônio e no magistério, no campo da arquitetura. Em Portugal, realizou, em 1969, estudos sobre azulejaria, com bolsa
de estudos concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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Atuou como professora assistente da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, ministrando cursos de História da Arte, além de
História das Técnicas. No departamento cultural da Pontifícia Universidade
Católica, ministrou, em 1970, os cursos de Arte Luso-brasileira e Arte Medieval
Portuguesa. Em setembro do mesmo ano, iniciou suas atividades como professora titular de História da Arte, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Associação Universitária Santa Úrsula, cargo que ocuparia até dezembro de 1971. A
partir de 1971, foi titular de Arquitetura Brasileira na Faculdade de Arquitetura
de Barra do Piraí, da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP), no estado do Rio de Janeiro, chefiando, a partir de 1973, o Departamento de História
e Teoria dessa Faculdade.
Dora Alcântara lecionou a disciplina de Arquitetura no Brasil, também, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre 1961
e 1991, tornando-se, em 1975, livre docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.
Sua atuação no campo do patrimônio cultural iniciou-se bastante cedo, logo
após sua formação, quando desenvolveu uma série de trabalhos para a então
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), entre 1958
e 1960 e, posteriormente, de 1966 a 1968, no Estado do Maranhão. Participou
das obras de restauração de monumentos e de reconstituição dos arruamentos
da cidade de Alcântara, realizadas em 1965, e da elaboração do plano de ação da
Comissão do Patrimônio Arquitetônico do Estado do Maranhão, para a Secretaria de Viação e Obras Públicas, em 1967. Em 1973, realizou o levantamento
do acervo histórico e artístico do município Magé/RJ, além da elaboração das
diretrizes para o plano de recuperação do referido acervo.
Ingressou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
em 1975, tornando-se responsável, em 1987, pela Coordenadoria de Proteção e,
entre 1987 e 1991, pela Coordenadoria Geral de Preservação de Bens Culturais
e Naturais. Desse ano até 1995, atuou como técnica do setor de pesquisa do Museu Castro Maya. Em 1997, representou o IPHAN em reunião da UNESCO
dedicada à discussão sobre as cidades indicadas para o título de Patrimônio da
Humanidade que, na ocasião, foi conferido à cidade de São Luís do Maranhão.
Proferiu uma série de palestras, como a “Evolução da arquitetura no Rio de Janeiro”, em 1961, no Museu Histórico Nacional, além de conferências nos cursos
do Museu Nacional de Belas Artes, em 1968, 1969 e 1971.
Publicou diversas obras, como As favelas no Distrito Federal – suas origens e causas,
juntamente com Elisabeth Vidor, Celso Lamparelli e Almir de Araújo Sá, em 1956,
e colaborou na obra Lucio Costa: sobre arquitetura, publicada sob o patrocínio da
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul, em 1962.
A partir de 1973, atuou como conselheira efetiva da Comissão Permanente de
Formação Profissional do Sindicato dos Arquitetos do Estado da Guanabara.
Em 2003, tornou-se representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB),
no Conselho Estadual de Tombamento (INEPAC).
Desde a década de 1970, a arquiteta recebeu uma série de premiações do IAB,
entre eles, o Prêmio Especial do IAB na categoria Restauração de Sítios e Monu-
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mentos, pela elaboração do Plano de Recuperação e valorização cultural de Alcântara, no Maranhão, em 1970.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Dora Alcântara; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico
Administrativo/Subsérie Representantes/Dora Alcântara.

Edgard Jacintho [37; 42]
(Sapucaí-Mirim/MG, 1914 – ?)

Edgard Jacintho da Silva graduou-se em arquitetura pela Escola Nacional de
Belas Artes da Universidade do Brasil, em 1941.
Iniciou sua atuação no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), em 1944. Neste órgão, executou vários levantamentos sobre a arquitetura mineira. Em Tiradentes e 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 do Forte Príncipe da Beira, na região Centro
Oeste, além de diversos outros bens espalhados pelo estado do Rio de Janeiro.
Em dezembro de 1987, Jacintho aposentou-se, 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.

Edgar Roquette-Pinto [38]

(Rio de Janeiro/RJ, 1884 – Rio de Janeiro/RJ, 1954)
Formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1905. Prontamente, iniciou estudos sobre os sambaquis do litoral do Rio Grande do Sul e,
em 1906, tornou-se professor assistente de Antropologia no Museu Nacional.
Representou o Brasil no Congresso de Raças, realizado em Londres, em 1911,
quando aproveitou a oportunidade para aprofundar seus estudos. Em 1912,
Roquette-Pinto integrou a Missão Rondon, passando várias semanas com os
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índios Nambiquaras na floresta amazônica. Retornou trazendo um grande material etnográfico que foi analisado no seu livro Rondônia, publicado em 1917.
Entre 1908 e 1926, escreveu várias obras, como Ensaios de antropologia brasileira,
Estudos brasilianos, O exercício da medicina entre os indígenas da América, Guia de antropologia e Samambaia, além de grande número de trabalhos científicos, artigos e
conferências, em diferentes revistas e jornais. Foi professor de História Natural,
na Escola Normal do Distrito Federal, a partir de 1916, e professor de Fisiologia, na Universidade Nacional do Paraguai, quatro anos depois. Foi um dos
responsáveis pela fundação, em 1923, da Academia Brasileira de Ciências e da
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, dedicada à educação e à cultura e doada ao
Ministério da Educação e Saúde, em 1936. Como diretor do Museu Nacional, de
1915 a 1936, dedicou-se à divulgação científica e foi responsável pela produção
de uma grande coleção de filmes científicos. Fundou a Revista Nacional de Educação, em 1932, e o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que também dirigiu.
Roquette-Pinto foi eleito, em 1927, para a Academia Brasileira de Letras e foi
membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Brasileira
de Ciências, da Sociedade de Geografia, da Academia Nacional de Medicina,
além de inúmeras outras organizações culturais nacionais e estrangeiras. Escreveu
no primeiro número da Revista do Patrimônio, em 1937, o artigo “Estilização”.
Foi membro do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN), participando de sua primeira reunião, em 1938.
Na segunda reunião do Conselho, nesse mesmo ano, foi relator do processo de
tombamento da Casa nº. 52 da Praça Condessa de Frontin, no Rio de Janeiro.
Fonte: Biografia digital elaborada pela Academia Brasileira de Letras. Disponível
em: <academia.org.br>. Acesso em 29 set. 2009; ACI/RJ. Livro de Atas do Conselho Consultivo.

Edifício Nilomex (ver Nilomex)
Edmundo Lins [31]

(Serro/MG, 1863 – Rio de Janeiro/RJ, 1944)
Estudou no Seminário de Diamantina e concluiu o curso de Ciências Jurídicas
na Faculdade de Direito de São Paulo, no ano de 1889. Em 1886, filiou-se ao
Partido Republicano Paulista. Foi também promotor em São Paulo, entre 1889
e 1890, e chegou a ser juiz federal no estado de Minas Gerais, em 1891. Em
1898, tornou-se o primeiro juiz da nova capital daquele estado, Belo Horizonte.
Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, em agosto de 1917, o qual
presidiu de abril de 1931 até 1937, quando se aposentou. Fundou o Instituto
Histórico-Geográfico de Minas Gerais e foi professor da Faculdade Livre de
Direito de Minas Gerais, que dirigiu por certo período.
Fonte: ABREU, Alzira de et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. Ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC , 2001.
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Edson Maia e Augusto Carlos da Silva Telles.
s/a, s/d. ACI/RJ. Série Negativos.

Edson Maia [41]

(Rio de Janeiro/RJ, 1933 – Rio de Janeiro/RJ, 2009)
Edson de Brito Maia entrou para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em 1951, e foi substituto de Judith Martins na direção
do Arquivo Central da Instituição. Foi assessor de Augusto Carlos da Silva Telles
durante a sua gestão como presidente da Fundação Nacional Pró-Memória e
secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 1988 a 1989. Edson
Maia aposentou-se em 1991.
Fonte: Entrevista concedida ao ACI/RJ, em 2007. ACI/RJ. Série Memória Oral.

Edson Motta [45; 46]

( Juiz de Fora/MG, 1910 – Rio de Janeiro/RJ, 1981)
Iniciou seus estudos em pintura no estado de Minas Gerais e, por volta de 1927,
transferiu-se para o Rio de Janeiro para cursar a Escola Nacional de Belas Artes
(ENBA). Participou do Núcleo Bernardelli, fundado em 1931, juntamente com
José Rescala, Rubens Bustamante Sá, Milton Dacosta, Quirino Campofiorito e
José Pancetti, e ministrou aulas de teoria, técnica e conservação de pintura.
Em 1944, de volta ao Rio de Janeiro após viagem pela Europa, Motta foi convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade para organizar o Setor de Recuperação de Obras de Arte do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), setor em que permaneceu, como diretor e restaurador-chefe,
até 1976.
Sob auspícios da Fundação Rockefeller, especializou-se em restauro e conservação de obras de arte no Fogg Art Museum/Estados Unidos, entre 1944 e 1946.
Quando retornou, realizou, em diversos locais do país, trabalhos técnicos de
conservação e restauro, dos quais destacam-se as pinturas do Convento de São
Francisco, em Salvador/BA, os murais da Casa da Marquesa de Santos e do
Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, as pinturas do Santuário de Bom Jesus de
Matozinhos e as figuras policromadas da Via Sacra de Aleijadinho e de Athayde,
em Congonhas do Campo/MG. Ciente da falta de pessoal qualificado no Brasil,
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Edson Motta recebendo visitantes no
Laboratório/Atelier. s/a, s/d. Acervo
particular de Virginia Motta.

investiu no treinamento de estagiários do Setor de Recuperação de Obras de
Arte, montando uma verdadeira rede de restauradores.
Em 1936, conquistou a medalha de prata no 42º Salão Nacional de Belas Artes,
sendo também contemplado, em 1939, com um prêmio de viagem à Europa
para estudar as diversas técnicas de pintura. Recebeu, em 1951, a medalha da
Academia Brasileira de Belas Artes e, entre 1956 e 1959, integrou a Comissão
Nacional de Belas Artes. Na segunda metade da década de 1960, ministrou uma
série de cursos sobre conservação e restauração de peças artísticas, percorrendo
a América do Sul. Entre as décadas de 1950 e 1980, lecionou Teoria, Conservação e Restauração de Pintura, na ENBA.
A partir de 1969, publicou diversos trabalhos atinentes a questões de restauração e conservação de bens móveis, dos quais se destacam: Restauração de bens
móveis; Restauração de pinturas em descolamento; e Restauração de obras de arte; além da
obra em co-autoria com a restauradora Maria Luiz Guimarães Salgado, O papel
– problemas de conservação e restauração e Restauração de pinturas – aplicações
da encáustica.
Entre 1976 e 1981, ocupou o cargo de Diretor do Museu Nacional de Belas Artes.
Foi presidente do Conselho Estadual de Cultura, de abril a dezembro de 1979.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Edson Motta; ACI/RJ. Série Centro de Restauração de Bens Culturais.

Edson Motta Júnior (Ted) [46]
(Rio de Janeiro/RJ, 1950)

Formou-se em História pela Universidade Federal Fluminense, em 1978. Concluiu o mestrado em História da Arte, em 1996, na Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutorado, em 2004, no curso de
Conservação e Restauração de Patrimônio Pictórico da Universidade Politécnica
de Valencia, na Espanha.
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Trabalhou em diversas instituições de conservação e restauração, como no Departamento de Conservação do J. Paul Getty Museum, sob supervisão de Andrea
Rothe e Mark Leonard, na Califórnia, entre 1989 e 1990.
Entre os anos de 1973 e 1981, foi auxiliar de restauração no Atelier de seu pai,
Edson Motta, no Rio de Janeiro.
Ingressou como professor na Escola de Belas Artes, em 1979, e, desde 1986,
leciona as disciplinas de Conservação e Restauração II (Conservação e Restauração de Pinturas) e de Teoria da Pintura. Além da atividade docente, exerce o ofício de restaurador e consultor em conservação e restauração para várias coleções
públicas e privadas, desde 1976, como as coleções do Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e do Palácio Pedro
Ernesto. No Theatro Municipal do Rio de Janeiro, trabalhou na restauração do
Pano de Boca e das pinturas artísticas de Eliseu Visconti, Henrique Bernardelli
e Rodolfo Amoedo.
Publicou, dentre outras obras: Manual de pintura mural e, em co-autoria com
Camila Van Vooren, A aparência dos vernizes: uma avaliação prática, ambos de 1990;
Fra Ricardo Pilar´s Christ in Martyr-Dom in the Mostery of S. Bento, em co-autoria com
Aviva Burnstock, Raymond White e Simon Egan, de 2001.
Fonte: Informações concedidas por Edson Motta Jr. ao Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural, em 2009.

Encontro de Governadores [51]
(Brasília, de 1 a 3 de abril de 1970)

O Primeiro Encontro de Governadores, que teve como principal resultado o Compromisso de Brasília, contou com a participação do ministro da Educação e Cultura,
Jarbas Passarinho, do presidente da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (DPHAN), Renato Soeiro, e dos governadores do Distrito Federal e estados do Pará, Maranhão, Acre, Sergipe, Minas Gerais e Ceará. Estiveram presentes,
também, representantes dos governos do Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo,
Santa Catarina, Paraná, Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Espírito
Santo, Guanabara, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Participaram,
também, o presidente do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, alguns
secretários de Educação, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
o diretor do Arquivo Nacional, a diretora do arquivo da Câmara dos Deputados e
representantes do Centro Universitário de Brasília, do Instituto de Arquitetos do
Brasil e da Universidade de Brasília.
As reuniões tiveram como objetivo promover a parceria dos governos estaduais e municipais com a DPHAN na defesa do patrimônio cultural brasileiro.
Mantendo-se dentro das respectivas jurisdições, estados e municípios deveriam
destinar recursos permanentes para estabelecer, a cada ano, diretrizes comuns
para a execução de uma política de apoio ao patrimônio e à cultura, a ser aplicada em escala nacional. Dessa forma, o governo federal visava à criação de uma
política nacional para a preservação das tradições brasileiras com a colaboração
de estados e/ou municípios.
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O Primeiro Encontro de Governadores representou uma das primeiras iniciativas para a integração dos poderes municipal, estadual e federal voltadas para a
preservação e a conservação do patrimônio cultural brasileiro. No ano seguinte,
realizou-se o Segundo Encontro de Governadores, em Salvador, dando continuidade a essa iniciativa.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Congresso.

Epaminondas Vieir a de Macedo [39]
(? - ?)

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
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.

Fr ancisco de Paula Prudente de Mor ais, Neto
[31; 35; 37]
(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
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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 São 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.

Fundação Pró-Memória [53]
(Lei nº. 6.757, de 17 de dezembro de 1979)

Em 1979, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
fundiu-se com o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), criado em 1975,
e o Programa das Cidades Históricas (PCH), estabelecido em 1973. Neste mesmo
ano, foi instituída a Fundação Nacional Pró-Memória pela Lei nº. 6.757, de 1979.
Segundo a Lei nº. 6.757, a Pró-Memória constituía-se como personalidade jurídica de direito privado, supervisionada pelo Ministério de Educação e Cultura.
Tinha por função, segundo o artigo 1º da Lei, “contribuir para o inventário, a
classificação, a conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens
de valor cultural e natural existentes no País”. Seu presidente era nomeado pelo
presidente da República e ocupava a presidência do Conselho Curador, composto por cinco membros indicados pelo ministro da Educação e Cultura. Ao
Conselho Curador competia: decidir sobre a programação anual da Fundação
e aprovar sua proposta orçamentária; verificar a regularidade dos atos de sua
gestão financeira e patrimonial; e opinar sobre as questões propostas pelo presidente da Fundação.
Ainda em 1979, o Decreto nº. 84.198, de 13 de novembro, transformou o IPHAN
em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Mediante
a lei de criação da Pró-Memória, os bens móveis e imóveis da União, que estavam
em uso ou sob a guarda do extinto IPHAN, foram transferidos à Pró-Memória,
assim como os bens móveis e imóveis tombados, atuais e futuros. A Fundação
gozava de relativa liberdade no tocante à obtenção e administração de recursos
que poderiam ser adquiridos através de repasses orçamentários públicos, além de
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doações provenientes de quaisquer entidades públicas ou privadas. Além disso,
o quadro permanente de pessoal passou a ser regido pela legislação trabalhista.
Essas transformações geradas no sistema federal de proteção ao patrimônio
cultural tinham o objetivo de criar condições para a solução do problema da obtenção de recursos pelo IPHAN. A opção pela criação de uma fundação – figura
jurídica, cuja natureza não permitia dispor dos dois instrumentos extraordinários, que o IPHAN possuía, o poder de polícia e o foro privilegiado – possibilitaria maior liberdade na captação de recursos. Segundo Irapoan Cavalcanti de
Lyra: “então, vimos que só tínhamos uma solução que, no caso, era o aparecimento de duas instituições: uma que pudesse manter esses dois instrumentos
ponderáveis, que seria uma instituição da administração direta e, no nosso caso,
seria a SPHAN. E, do outro lado, uma outra instituição que pudesse ter liberdade quanto aos recursos, que seria a Fundação Nacional Pró-Memória”.
As duas instituições, a Fundação Pró-Memória e a SPHAN – esta sofrendo,
ao longo do período, algumas transformações em sua organização – perduram,
conjuntamente, até 1990, quando, pela Lei nº. 8.029, de 12 de abril, foram extintas. Nesse momento, foi criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC), que absorveu suas funções.
Fonte: Boletim SPHAN/Pró-Memória. SPHAN/Pró-Memória: a mudança sem a perda
da identidade, Brasília, nº. 6, maio/junho 1980.

Fundação Rockefeller [45]
(Nova Iorque/EUA,1913)

Fundada pelo milionário norte-americano do petróleo, John Davison Rockefeller, voltou-se, inicialmente, para a implantação de medidas sanitárias, em outros
países, baseadas no modelo americano, visando ao combate a doenças infecciosas.
No Brasil, a Fundação começou a atuar em 1916, instalando um escritório
regional de sua Divisão Internacional de Saúde, que funcionou até 1942. O Escritório ficou encarregado de elaborar estudos e propor ações de saúde para a
erradicação da febre amarela no país.
A Fundação passou a agir como financiadora de pesquisas em diversas outras áreas. No campo do patrimônio cultural, no Brasil, financiou pesquisas de
técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
como Jair Afonso Inácio e Edson Motta, que receberam bolsas de estudos para
especializações na Europa e nos Estados Unidos.
Fonte: Fundação Rockefeller. Disponível em: <www.rockfound.org>. Acesso em: 26 jul. 2009.

Godofredo Filho [34; 50]

(Feira de Santana/BA, 1904 – Salvador/BA, 1992)
Godofredo Rebello de Figueiredo 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,
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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 a 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
Conselho 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 reGodofredo Filho (ao centro) com o prefeito local e o perito Jair
ligiosa, de 1978; e Irmã poesia: seleção de poBrandão (à direita), Jaguaripe/BA, março 1952. s/a. ACI/
emas (1923-1986), de 1987.
RJ. Série Personalidades/Godofredo Filho.
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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.

Gustavo Barroso [38; 39]

(Fortaleza/CE, 1888 – Rio de Janeiro/RJ, 1959)
Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dodt da Cunha Barroso ingressou na Faculdade de Direito de Fortaleza, em 1907, e bacharelou-se, em 1911, pela Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro.
Iniciou sua carreira profissional como redator do Jornal do Ceará, de 1908 a
1909. Colaborou com artigos, crônicas, contos, desenhos e caricaturas em jornais e revistas de Fortaleza e do Rio de Janeiro, como no Jornal do Comércio, de
1913 a 1919, em A Manhã e Ilustração Brasileira, a partir de 1942, e em O Cruzeiro,
desde 1948. Em 1916, tornou-se diretor da revista Fon-Fon.
Estreou na literatura, em 1912, com o livro Terra de sol, usando o pseudônimo de
João do Norte. Possuía ainda os pseudônimos Nautilus, Jotanne e Cláudio França.
Escreveu 128 livros sobre história, folclore, ficção, biografias, memórias, política,
arqueologia, museologia, economia, crítica e ensaio, além de dicionários e poesias.
Ocupou cargos públicos, como o de secretário-geral da Superintendência de
Defesa da Borracha, em 1913, no Rio de Janeiro, e secretário de Estado do
Interior e Justiça, no Ceará, em 1914. Sua carreira política teve início em 1915,
quando foi eleito deputado federal pelo Ceará, cumprindo mandato até 1918.
Em 1933, aderiu à Ação Integralista Brasileira, sendo designado pelo I Congresso da organização a ser comandante geral de suas milícias e membro de seu
Conselho Superior.
Foi o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, criado
em 1922. Ficou nesse cargo até 1930 e, novamente, de 1932 a 1949. Dirigiu e
ministrou aulas no Curso de Museus criado nessa instituição. O primeiro órgão
federal de preservação do patrimônio cultural no Brasil, a Inspetoria de Monumentos Nacionais, funcionou no Museu Histórico Nacional durante sua gestão.
A Inspetoria foi criada pelo decreto nº. 24.735, de 14 de julho de 1934, e tinha
como principal finalidade impedir o comércio de objetos da história nacional e a
destruição de monumentos causada pelas reformas urbanas modernizadoras.
Como diretor do Museu Histórico Nacional, participou de oito reuniões do
Conselho Consultivo, ocorridas entre 1938 e 1949, tendo sido relator do Processo de Tombamento nº. 183-T-38, do Conjunto Arquitetônico da Cidade de
São Marcos, no Rio de Janeiro.
Representou o Brasil em várias missões diplomáticas, como: na Conferência
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de Paz em Versalhes, em 1919, foi designado secretário da delegação brasileira;
na Comissão Internacional de Monumentos Históricos – criada pela Liga das
Nações; no Congresso Ibero-Americano de Berlim, em 1940; e na Exposição
Comemorativa dos Centenários de Portugal, de 1940 a 1941.
Foi membro de diversas entidades, como da Academia Brasileira de Letras,
onde ocupou a cadeira 19, para a qual foi eleito em 1923, e exerceu os cargos de
tesoureiro, de segundo e primeiro secretário e secretário-geral, de 1923 a 1959,
e da qual foi presidente, em 1932, 1933, 1949 e 1950. Foi membro do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro e de outros institutos similares, em vários
estados, como também da Academia Portuguesa de História, da Academia de
Ciências de Lisboa, da Academia Cearense de Letras, da Royal Society of London,
da Academia de Belas Artes de Portugal, da Sociedade dos Arqueólogos de Lisboa, do Instituto de Coimbra, da Sociedade Numismática da Bélgica, da Sociedade Capistrano de Abreu e das Sociedades de Geografia de Lisboa, do Rio de
Janeiro e de Lima/Peru.
Foi condecorado com a comenda do Mérito Militar do Brasil, como Cavaleiro da Legião de Honra, na França, e Cavaleiro da Ordem de Malta.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Gustavo Barroso; GUSTAVO Barroso. Bio-Bibliografia. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Museu Histórico Nacional, 1958.

Gustavo Capanema [29; 30; 32; 33; 51; 52]
(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 intensi-
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ficada 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 mandatos 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.

Hanna Levy [40]

(Osnabrück, Collegienwall/Alemanha,1912 – Basel/Suíça, 1984)
Em 1932, Hanna Levy (nome de casada, Deinhard) dedicou-se aos estudos de
Filosofia e Língua Germânica. Logo depois, deixou a Alemanha e continuou seu
estudo na Sorbonne, em Paris.
Seu primeiro exame para o Diplôme d’Etudes Supérieure foi com o trabalho sobre
Os conceitos fundamentais de História da Arte, de Heinrich Wölfflin. Dois anos depois,
ela apresentou a tese intitulada Henri Wölfflin, sa théorie. Ses prédécesseurs, referente
ao trabalho metodológico de Jacob Burckhardt, de Konrad Fiedler e de Adolf
Von Hildebrand, dos quais se ocupava paralelamente aos estudos sobre Wölfflin.
Mesmo após a Segunda Guerra, o trabalho não recebeu atenção, sendo impresso,
na Alemanha, somente por uma pequena gráfica judaica.
Em 1937, Levy proferiu uma palestra no 2o Congresso Internacional de Estética e Ciências da Arte sobre o tema principal da sua obra: a necessidade de uma
sociologia da arte.
Data também de 1937, a saída de Hanna Levy de Paris para o Brasil, onde permaneceu por, aproximadamente, 10 anos. A decisão de deixar Paris e emigrar
para o Brasil foi tomada em conjunto com Fritz Deinhard, seu futuro marido,
pois ele esperava conseguir um emprego no Rio de Janeiro. No Brasil, o casal
morou na cidade do Rio de Janeiro e, depois, na cidade de Petrópolis/RJ.
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No Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), Levy foi
encarregada, entre 1940 e 1947, das pesquisas e dos inventários das imagens
sacras pertencentes às igrejas do Rio de Janeiro. Sua experiência, assim como os
trabalhos de pesquisa no Brasil, lhe renderam a publicação de cinco importantes
artigos na Revista do Patrimônio, sob os seguintes títulos: “Valor histórico e artístico: importante problema da história da arte”; “A propósito de três teorias sobre
o Barroco”; “A pintura colonial no Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e
alguns de seus aspectos”; “Modelos Europeus na Pintura Colonial”; e “Retratos
Coloniais”, publicados, respectivamente, de 1940 a 1942, em 1944 e 1945.
Paralelamente, ministrou cursos organizados no Rio de Janeiro, pela Casa do
Estudante e pela Fundação Getúlio Vargas, além de cursos particulares, conforme carta de recomendação de Rodrigo Melo Franco de Andrade, datada de
1948. Levy também escreveu para outras revistas, para o Jornal do Brasil e para
catálogos de exposição, tratando de assuntos relacionados à “miscigenada” arte
alemã e sobre artistas contemporâneos, como o paisagista Roberto Burle Marx
e o escultor Bruno Giorgi.
Depois de, aproximadamente, 10 anos no Brasil, Fritz e Hanna resolveram
emigrar novamente, dessa vez para os Estados Unidos, onde Levy assumiu um
cargo de professora na Nova Escola de Estudos Sociais de Nova Iorque. Essa
Escola, fundada, originalmente como instituição para a formação de adultos,
formou, após 1933, um departamento de graduação, onde inúmeros imigrantes
proeminentes encontraram um novo campo de atuação, como Hannah Arendt,
Erwin Piscator e o psicólogo da Gestalt, Max Wertheimer. Levy relata, em seu
currículo, a permanência nessa escola por quase 20 anos, quando, então, se mudou para Israel. No período de permanência em Israel, aprendeu hebraico e
ministrou um semestre de cursos obrigatórios para estudantes de arquitetura
em uma escola de Haifa. Paralelamente, escreveu no jornal Ha-aretz sobre arte
moderna e sobre as exposições de arte contemporânea em Haifa.
Em 1957, retornou aos Estados Unidos e à sua atividade na Nova Escola de
Estudos Sociais. Também ministrou, em Nova Iorque, em 1961, aulas no Bard
College e, em 1965, no Queens’s College, onde se manteve até 1978, quando, já aposentada, voltou para a Europa, mais especificamente para Basel/Suíça. Nos seus
seis últimos anos desenvolveu um ativo ensino na formação de adultos, além de
palestras de História da Arte.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Hanna Levy; BELOW, Irene. Hanna Deinhards Wissenschaftskritik, Kunstsoziologie und Kunstvermittlung. Vortrag auf der Tagung, Künstlerinnen
und Kunstwissenschaftlerinnen in Exil, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, 27-29 out.
2000. Trad. Bettina Zellner Grieco.

Hélcia Dias [31; 47]
(? - ?)

Foi secretária do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
no início da atuação do Órgão. Inicialmente, ficou incumbida da datilografia na
Instituição, mas, posteriormente, desempenhou a função de bibliotecária.
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Perita em Belas Artes, colaborou no terceiro número da Revista do Patrimônio, de
1939, com o artigo “O mobiliário dos inconfidentes”.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Hélcia Dias.

Heloísa Alberto Torres [38]
(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
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
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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 Anthropolog y and
Geography e da Society Women Geographers. Foi
presidente honorária da Sociedade EntoHeloísa Alberto-Torres, 1956. s/a. ACI/RJ. Série Persomológica do Brasil.
nalidades/Heloísa Alberto Torres.
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; TORRES, Heloísa Alberto. Boletim do Conselho Federal de Cultura. MEC, jan./fev./março
1977. ano 7, n. 26. p. 5; ANDRADE , Rodrigo Melo Franco de. Relatório das atividades...no
decurso do ano de 1936. Rio de Janeiro: 23 de janeiro de 1937.

Helvécio (Dom) [43]

(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.
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Interior e fachada da Igreja de São Lourenço dos Índios. Niterói/RJ. Fotos de Edgard
Jacintho, 1976. ACI/RJ. Série Inventário/Igreja de São Lourenço dos Índios.

Igreja de São Lourenço dos Índios [46; 47]

Endereço: Praça General Rondon. Morro de São Lourenço. Niterói/RJ.
A Igreja de São Lourenço dos Índios tem grande relação com a história da
criação da cidade de Niterói/RJ. No século XVI, ocorreu o episódio da resistência indígena aos franceses, que invadiram os domínios portugueses na América
através da Baía de Guanabara. A participação na resistência conferiu ao líder
indígena Araribóia a propriedade de uma extensão de terra onde, mais tarde, se
formaria a cidade de Niterói.
Pela atuação da Companhia de Jesus, formou-se naquele local um aldeamento,
onde se construiu a Igreja de São Lourenço dos Índios. As primeiras notícias
sobre sua existência datam de meados do século XVIII. A partir do relato do
padre Gonçalo de Oliveira, a primeira edificação erigida foi uma capela com
paredes de taipa.
No início da década de 1930, o templo foi cedido pelo bispado à Prefeitura
niteroiense, na categoria de monumento histórico.
Em relatórios das obras de restauração realizadas, em 1938, na Igreja, Anita
Orientar comentou as intervenções de restauração e conservação, como no altar
e no retábulo. Na esperança de “conseguir uma verdadeira ressurreição da obra”,
Orientar procurou higienizar as obras de arte presentes no interior do templo,
eliminando insetos que nelas se haviam instalado, realizando reparos físicos e
artísticos. Essa intervenção foi concluída no início da década de 1940.
Com uma fachada bastante simples, a Igreja possui uma nave única, além de dois
altares laterais e um altar com retábulo talhado sob estilo jesuítico. Sob o argumento de sua importância histórica e artística, a Igreja foi tombada pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1938, e inscrita no
Livro de Tombo de Belas Artes, sendo registrada novamente 10 anos depois no
Livro Histórico. Em 1992, foi tombada, também, pela Prefeitura de Niterói.
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Fachada principal das ruínas da Igreja de São Miguel
Arcanjo, RS. Foto de Edgard Jacintho, 1954. ACI/RJ,
Série Inventário/Igreja de São Miguel.

Parte interna das ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo, RS. Foto de Pedro Lobo, 1982. ACI/RJ, Série
Inventário/Igreja de São Miguel.

A Igreja de São Lourenço dos Índios conserva algumas relíquias de valor
incalculável, tais como: o retábulo de madeira, que foi considerado por Lucio
Costa como o mais belo exemplar brasileiro da arte jesuítica; a imagem de São
Lourenço; um belo lavabo de pedra portuguesa; e a pia batismal. A construção
foi destacada por especialistas como um impressionante remanescente da arquitetura jesuítica brasileira.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Igreja São Lourenço dos Índios.

Igreja de São Miguel [33; 44]

Endereço: Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. São Miguel das Missões/RS.
Foi construída pelo arquiteto jesuíta italiano Gian Battista Primoli, entre 1735
e 1745. A edificação continha três naves com cinco altares dourados de imagens
de santos, talhadas em pedra e madeira pelos próprios índios da redução de São
Miguel. À direita da Igreja, foi construído um campanário de 25 metros de altura, composto de cinco grandes sinos.
A ruína é um dos exemplares mais bem conservados das missões jesuíticas e
passou por uma primeira obra de estabilização estrutural realizada no final da
década de 1930, sob a direção do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN).
Os “Remanescentes do Povo e Ruínas da Igreja de São Miguel e a Edificação do Museu das Missões” foram tombados pelo SPHAN, em 1938 (Processo
141-T-38). Em 1983, a UNESCO declarou São Miguel Patrimônio Cultural da
Humanidade. O sítio arqueológico pertence ao município de São Miguel das
Missões, criado em 1988.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Museu das Missões.

Igreja do Mosteiro de São Bento (Ver Mosteiro
de São Bento)
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Fachadas da Igreja do Padre Faria deposi e antes da restauração. Ouro Preto/MG. s/a, s/d. ACI/RJ, Série Inventário/
Igreja do Padre Faria.

Igreja do Padre Faria [39]

Endereço: Rua Padre Faria, s/n. Ouro Preto/MG.
Construída na primeira década do século XVIII, em honra de Nossa Senhora
do Carmo. Por volta de 1740, a capela passou a abrigar, também, a Confraria dos
Homens Brancos do Rosário, que havia sido expulsa da Irmandade do Rosário
pelos negros dessa associação. É conhecida, também, por Igreja do Padre Faria,
em homenagem ao sacerdote João de Faria Fialho, que foi um dos primeiros
sacerdotes da região. A capela do Padre Faria é remanescente das primeiras construções na serra de Ouro Preto.
Desde que foi tombada pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes, em 1939 (Processo 075-T-38), a Igreja passou por diversas obras de restauração. A obra realizada
no final da década de 1940, por exemplo, substituiu o frontão, que possivelmente
era uma adaptação realizada no século XIX, e demoliu um espaço anexo à sacristia, que parecia não compor o projeto original.
Em 1985, o Conselho Consultivo decidiu que todo seu acervo de bens integrados também se encontra sob proteção da Instituição.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Igreja do Padre Faria.

Inspetoria de Monumentos [39]

(Decreto nº. 24.735, de 14 de julho de 1934, Museu Histórico Nacional/RJ)
A Inspetoria de Monumentos Nacionais foi instituída pelo Decreto nº. 24.735,
de 14 de julho de 1934, que aprovou o novo regulamento do Museu Histórico
Nacional (MHN), ao qual foram atribuídas, dentre outras finalidades, a de
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“exercer a inspeção dos Monumentos Nacionais e do comércio de objetos artísticos históricos”. Previa para o cumprimento desse dispositivo “a organização
de um catálogo dos edifícios de assinalado valor ou interesse artístico-histórico
existentes no País”. Desse catálogo, seriam propostos ao governo federal aqueles
edifícios que deveriam ser declarados como Monumentos Nacionais, os quais
não poderiam ser demolidos, reformados ou transformados sem a permissão e
fiscalização do MHN. Caberia, contudo, aos estados a constituição de uma legislação uniformizada sobre a proteção e a conservação dos monumentos, como
também a sua guarda, fiscalização e os encargos oriundos desses serviços nos
seus respectivos territórios. Competia ao diretor do MHN exercer a inspeção
dos Monumentos Nacionais e designar representantes para executar serviços
onde fosse conveniente. Além disso, deveria “entabular acordos com quaisquer
pessoas naturais ou jurídicas, autoridades eclesiásticas, instituições científicas,
literárias ou históricas, administrações estaduais ou municipais, no sentido de ser
mais bem conhecido, estudado e protegido o patrimônio tradicional do Brasil”.
Além dos edifícios, o MHN deveria organizar um catálogo “dos objetos
históricos e artísticos de notável valor no país, no qual os particulares poderão
requerer a inclusão dos de sua propriedade, o que será deferido após exame,
identificação e notação”. Esses objetos só poderiam sair do território nacional
mediante autorização do diretor do MHN “depois de paga, na repartição, a taxa
especial de 300$ sobre o valor dado pela avaliação feita no Museu”. A saída para
fora do país ficava, porém, vetada aos “objetos de notável importância histórica
e cuja conservação no país seja reputada conveniente”, cabendo multas, impostas pelo diretor do MHN, àqueles que fossem apreendidos nessa infração; os
bens apreendidos, em consequência, tornar-se-iam parte do patrimônio nacional, permanecendo no MHN .
O Decreto obrigava às pessoas e corporações a fornecer a relação de objetos e
relíquias artísticas ou históricas sob sua posse, negando-lhes a negociação dessas
peças sem a prévia consulta ao MHN, do qual seria a preferência. Da mesma forma, determinava a obrigatoriedade para os negociantes de antiguidade e obras
de arte de possuir um “registro especial no MHN ou nas repartições estaduais
que o representem, não podendo vender objetos não devidamente autenticados”.
Ao Museu cabia a autenticação dessas peças.
A Inspetoria pode ser considerada como o primeiro órgão nacional voltado
à preservação do patrimônio cultural brasileiro. Funcionou como um departamento do Museu Histórico Nacional até o final de 1937, quando foi substituída
pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado
pela Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937. Apesar de sua curta duração, cumpriu
um importante papel na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, restaurando e
preservando diversas igrejas, pontes e chafarizes.
Fonte: Legislação citada; MAGALHÃES, Aline. Colecionando relíquias: um estudo sobre a
Inspetoria de Monumentos Nacionais (1934-1937). Dissertação. Programa de Pós-Graduação em História Social. IFCS/UFRJ. 2004.
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Instituto de Restauro da Bélgica [46]
(1948 - Institut Royal du Patrimoine Artistique IRPA)

Estabelecimento científico do governo da Bélgica, subordinado ao Ministério da Política Científica e dedicado ao estudo, salvaguarda e preservação do
patrimônio artístico daquele país. Fundado em 1948, o IRPA reúne historiadores da arte, químicos, restauradores e fotógrafos que trabalham na preservação e restauração de variadas obras de arte. Divide-se em três departamentos: de
Documentação, de Laboratórios e de Conservação-Restauração. Encarregado
de ações de pesquisa e de serviço ao público, o Instituto é um instrumento
chave do governo nas ações de preservação do patrimônio móvel e imóvel da
Bélgica, visto que, além de contar com grande acervo fotográfico e bibliográfico
disponibilizado ao público interessado, seus funcionários prestam assessoria a
diversas organizações semelhantes e promovem treinamento técnico aos profissionais interessados.
Fonte: Institut Royal du Patrimoine Artistique. Disponível em: <http://www.kikirpa.be>.
Acesso em: 24 set. 2009.

IPHAN [34; 52; 59]

(Decreto nº. 66.967, de 27 de julho de 1970; Medida Provisória nº. 610 de 08 de
setembro de 1994)
Por ocasião da reorganização do Ministério da Educação e Cultura pelo Decreto nº. 66.967, de 27 de julho de 1970, foi criado o Departamento de Assuntos
Culturais (DAC), ficando a ele vinculado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), criado para substituir a então Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).
O IPHAN permaneceu atuando, até 1976, sob a mesma estrutura da extinta
DPHAN. Nesse ano, a portaria nº. 230, de 30 de março, tornou mais complexa
a estrutura anterior, através da criação de quatro novas representações, denominadas Diretorias Regionais, que permitiam a presença da Instituição nas regiões
Norte, Sul e Centro-Oeste, além de acrescentar à sua representação, na região
Nordeste, o território de Fernando de Noronha.
A portaria também incluiu, na estrutura do Instituto, uma série de seções, tais
como a Divisão de Museus e de Difusão Cultural e a Divisão de Arqueologia,
além de outras divisões de natureza puramente administrativa, como era o caso
das divisões de Pessoal e de Execução Orçamentária e Financeira. Tais modificações apontaram para uma maior independência administrativa do Órgão,
possibilitada pela legislação reguladora da administração pública surgida no final da década de 1960. Nesse sentido, o IPHAN tinha maior autonomia face
ao Ministério da Educação e Cultura, uma vez que passou a possuir estruturas
administrativas próprias. Em 1978, o Decreto 81.454 modificou a denominação
do órgão supervisor do IPHAN: o DAC passou a ser denominado Secretaria de
Assuntos Culturais (SEAC), sem que fosse alterada sua relação com o Instituto.
Em 1979, ocorreu, em um primeiro momento, a fusão entre o IPHAN, o Centro
Nacional de Referência Cultural (CNRC) e o Programa Cidades Históricas (PCH),
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e, logo em seguida, a criação da Fundação Nacional Pró-Memória. Essas fusões
geraram a transformação do IPHAN em Secretaria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, que passou a ser o órgão administrativo da política de
proteção ao patrimônio cultural, junto com a Fundação Pró-Memória, a quem
cabia o papel operacional. Ainda dentro dessa organização dual, a denominação
da Instituição iria mudar novamente, entre 1981 e 1982, para Subsecretaria do
Patrimônio Artístico Nacional. Em 1982, retornou a designação de Secretaria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, permanecendo até 1990, quando ocorreu a dissolução do Ministério da Cultura, foi extinta a Fundação PróMemória e criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), nova
denominação para o órgão federal de proteção ao patrimônio cultural.
Somente em 1994, a Instituição retomou a designação de IPHAN, através da
Medida Provisória nº. 610, de 08 de setembro de 1994, que estipulou em seu artigo
6º: “O Instituto do Patrimônio Cultural – IBPC – e o Instituto Brasileiro de Arte
e Cultura – IBAC – passam a denominar-se, respectivamente, Instituto Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN – e Fundação Nacional de Artes – FUNARTE,
mantidas suas competências e naturezas jurídicas”.
Fonte: Legislação citada.

Instituto Nacional do Livro [50]
(Decreto Lei nº. 93, de 21 de dezembro de 1937)

O Instituto Nacional do Livro (INL) foi criado pelo Decreto-Lei nº. 93, de
1937, por transformação do Instituto Cairu, estipulado, anteriormente, pela Lei
nº. 378, de janeiro de 1937. Subordinado ao Ministério da Educação e Saúde,
suas atribuições, definidas no Decreto, eram: organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, revendo-lhes as sucessivas
edições; editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande interesse para a cultura nacional; promover as medidas necessárias para aumentar,
melhorar e baratear a edição de livros no país bem como para facilitar a importação de livros estrangeiros; incentivar a organização e auxiliar a manutenção de
bibliotecas públicas em todo o território nacional. Para cumprir a atribuição de
organizar e auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas, o Decreto determinava que as publicações do INL só seriam distribuídas gratuitamente às bibliotecas públicas filiadas. Foi designado para seu primeiro diretor o gaúcho Augusto
Meyer e para sua sede a Biblioteca Nacional.
Em 1945, o Decreto-Lei 8.460, de 26 de dezembro, atribuía ao INL “a publicação oficial de livros didáticos, para uso nos estabelecimentos de ensino do país”.
A Lei nº. 7.624, de 5 de Novembro de 1987, criou a Fundação Pró-Leitura, que
passou a englobar a Biblioteca Nacional e o INL. A Pró-Leitura existiu até 1990,
quando a Lei nº. 8029, de 12 de abril, que dispôs sobre a extinção e dissolução de
entidades da administração pública federal, transferiu suas atribuições, acervo,
receitas e dotações orçamentárias para a Fundação Biblioteca Nacional, instituída pelo Decreto nº. 99.492, do mesmo ano.
Fonte: Legislação citada.
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Jair Afonso Inácio [46]

(Ouro Preto/MG, 1932 – Ouro Preto/MG, 1982)
Autodidata e fluente em várias línguas –
inglês, alemão, francês, italiano e romeno –,
Jair Inácio tinha apenas curso primário. Em
1945, já fazia aquarelas para vender. Ingressou, em 1949, na Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN),
como auxiliar de restauração. Completou
sua formação no Rio de Janeiro, estagiando
no laboratório do DPHAN e cursando a cadeira de Restauração na Escola Nacional de
Renato Soeiro, Jair Afonso Inácio (atrás), Paul Coremans. Ouro
Belas Artes, ministrada por Edson Motta. Preto. s/a, março 1964. Acervo particular de Virginia Motta.
Em 1961, a Fundação Rockefeller concedeulhe bolsa de estudos junto ao Instituto de Restauro da Bélgica (Institut Royal du
Patrimoine Artistique), em Bruxelas/Bélgica, onde se especializou sob a orientação
do diretor da instituição na época, Paul Coremans.
Na década de 1970, Jair Inácio criou o Curso Técnico em Conservação e Restauração
de Bens Culturais da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) – iniciativa pioneira
para a formação de profissionais em conservação no Brasil –, onde lecionou como
professor titular até a década de 1980. Manteve, ao longo da carreira, um laboratório
de restauração particular, que funcionava em sua própria casa, em Ouro Preto.
Foi responsável pela identificação de obras de Aleijadinho encontradas em Santana de Chapada e no Museu Regional de São João Del Rei. Nas décadas de 1960
e 1970, realizou serviços de recuperação de talha e restauração de pintura e dirigiu
as restaurações de diversas igrejas em Ouro Preto, entre elas a de Santa Efigênia,
na qual descobriu as pinturas do teto da nave e da capela-mor; a da Matriz do
Pilar, onde recuperou os dourados e a sacristia; e a de São Francisco de Assis.
Delegado da UNESCO para assuntos de restauração na América Latina, membro do IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) e do
ICOM (Internacional Council of Museums), participou em vários encontros internacionais, como a IIC Conference, em Roma, o Joint Meeting of ICOM’s International
Comitees of Laboratories and Care of Paintings, em Barcelona, a Conferência Geral
do ICOM, na Holanda, e em reuniões de peritos da UNESCO e do ICOM, em
Roma e Barcelona.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Jair
Afonso Inácio; ACI/RJ. Série Personalidades/Jair Afonso Inácio.

Jair Br andão [50]
( ? – ?)

Jair de Figueiredo Brandão era escultor e exerceu as funções de Perito em Belas
Artes e chefe substituto do 2º Distrito da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN), que englobava os estados da Bahia e de Sergipe.
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Foi professor de Modelagem, da Escola de Belas Artes da Bahia, e autor das
obras Notas sobre a escultura religiosa bahiana, de 1954/1955, e Roteiro de Cachoeira,
publicado em 1970, junto com Fernando Luiz da Fonseca.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Jair
Figueiredo Brandão; ACI/RJ. Série Personalidades/Jair Figueiredo Brandão.

João de Souza Leite [54]
(Rio de Janeiro/RJ, 1947)

Formou-se em Desenho Industrial, em 1974, na Escola Superior de Desenho
Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro. Ainda estudante, trabalhou como assistente
de Aloísio Magalhães em seu escritório de design. Ao longo de sua carreira, desenvolveu vários projetos de design para diferentes empresas, dentre os quais se
destacam os da identidade visual do Jockey Club e do Banco Central brasileiro.
Em 1978, iniciou sua carreira docente na ESDI, posteriormente incorporada
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 1997 e 1998, ministrou cursos de especialização na Universidade Federal de Juiz de Fora e, em 2001, tornouse professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Entre 1995 e
1999, cursou o Mestrado em Comunicação e Cultura, na Escola de Comunicação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, em 2001, iniciou o doutorado, no
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, concluído em 2006. Em 1994, atuou como diretor de arte da
revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Trabalhou na Fundação Nacional Pró-Memória, desde sua criação, sendo diretor do Núcleo de Editoração da Instituição, entre 1983 e 1990. Durante esse
período, esteve envolvido no Projeto Memória Oral/SPHAN, que realizou e
publicou entrevistas de antigos funcionários da Instituição. A partir de 1991,
atuou como técnico consultor do Patrimônio. Aposentou-se em 2009.
Entre 2001 e 2005, foi membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
do Ministério da Cultura. Foi responsável por diversos projetos editoriais e curador da exposição Design 20: formas do olhar, realizada na cidade de Porto Alegre,
em comemoração aos 20 anos de um escritório de design gaúcho, além de ter
prestado consultoria para a Casa da Moeda, para a Presidência da República e
para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Dentre seus trabalhos publicados relativos ao patrimônio cultural, destacamse: E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil (1997) e A herança do olhar: o
design de Aloísio Magalhães (2003).
Fonte: João de Souza Leite. Disponível em: <http//www.esdi.uerj.br>. Acesso em: 24 jul. 2009.

João Hugo Machado [44]
(Santo Cristo/RS, 1905 – ?)

Primeiro zelador do Museu das Missões, no Rio Grande do Sul. Em 1938,
mudou-se para São Miguel, então um subdistrito do município de Santo Ân-
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gelo. No mesmo ano, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) iniciou as obras de consolidação das ruínas do Sítio Arqueológico de
São Miguel Arcanjo, cujos trabalhos de campo Hugo Machado coordenou sob
a chefia do engenheiro-arquiteto Lucas Mayerhofer. Com sua família, o zelador
mudou-se para a casa ao lado do Museu e, diversas vezes, ao longo do período
em que foram realizados os primeiros trabalhos de preservação, hospedou técnicos do SPHAN. Somente em 1945 foi oficialmente reconhecido como zelador
do Museu. Hugo Machado foi o responsável pela coleta das imagens entre a população local, que formaram o acervo do Museu. Todos os familiares de Hugo
e de Carlos Machado, seu filho que assumiu a zeladoria após a aposentadoria
do pai em 1961, trabalharam no Sítio ou no Museu, atuando na manutenção,
limpeza ou recepção aos turistas.
Fonte: FAUSTO, Willians. O audiovisual imaginando o Patrimônio. Monografia. Programa
de Especialização em Patrimônio – PEP/IPHAN. 2006; ACI/RJ. Série Inventário/São
Miguel das Missões.

José Antônio Gonsalves de Melo [54]
(Recife/ PE, 1916 – Recife/ PE, 2002)

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife, em 1937. Iniciou sua carreira profissional, em 1935, como repórter do Diário de Pernambuco, onde ingressou
aconselhado por seu primo Gilberto Freyre. Foi professor da cadeira de História
da América, de História do Nordeste, Paleografia, Métodos Históricos e Técnicas de Pesquisa na Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de 1953 a 1977, data de sua aposentadoria. De 1964 até 1969,
exerceu a função de diretor do Instituto de Ciências do Homem, depois Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. No
exterior, ministrou aulas de História do Brasil no Instituto Espanhol, Português
e Ibero-Americano da Universidade de Utrecht/Holanda, de 1957 a 1958.
Na década de 1940, realizou pesquisas em arquivos de Pernambuco (Biblioteca
Pública), São Paulo (Coleção de Manuscritos Alberto Lamego, da Universidade
de São Paulo), Salvador (Arquivo Municipal de Salvador) e Rio de Janeiro (Biblioteca Nacional e Arquivo Histórico do Itamarati).
Criou, em 1940, no Rio de Janeiro, o Instituto Brasil-Holanda, juntamente com o
historiador José Honório Rodrigues e com refugiados holandeses.
Com patrocínio da UFPE, passou duas temporadas na Europa – de 1951 a
1952, em Lisboa, e de 1957 a 1958, na Holanda, França, Espanha, Portugal e
Inglaterra –, pesquisando documentos de interesse para a história do Nordeste e
de Pernambuco, em particular.
Foi o primeiro diretor, de 1949 a 1950, do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, atual Fundação Joaquim Nabuco.
Sua atuação no campo do Patrimônio teve início em 1953, com o convite de
Ayrton de Almeida Carvalho, chefe do 1º Distrito da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em Pernambuco, para desenvolver
pesquisa em arquivos das igrejas e irmandades de Recife e Olinda. Publicou, em
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1961, no número 15 da Revista do Patrimônio, o artigo “Cristóvão Álvares – engenheiro em Pernambuco”.
Entre suas obras, encontram-se: Tempo dos flamengos, de 1947; Estudos pernambucanos, de 1960, que apresenta os resultados de suas pesquisas em arquivos europeus; Diálogos das grandezas do Brasil, de 1962; Gente da nação: cristãos novos e
judeus em Pernambuco, 1542-1654, de 1989.
Foi agraciado, em 1958, em Portugal, com a Ordem Militar de Cristo e com a
Ordem Orange-Nassau, em 1972, na Holanda.
Participou de diversos congressos, entre eles do 1º Congresso Afro-Brasileiro
do Recife, em 1934, e do Congresso Internacional de História dos Descobrimentos, ocorrido em Lisboa, em 1960.
Foi membro de várias entidades, como: do Instituto Histórico e Geográfico Pernambucano, a partir de 1943; do Instituto Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano, do qual foi presidente, em 1965; e da Academia
Portuguesa de História, de Lisboa, eleito em 1985. Atuou como membro efetivo do Conselho Deliberativo da Fundação de Cultura Cidade do Recife, entre
1979 e 1983. Tornou-se membro do Conselho Diretor da Fundação Gilberto
Freyre, em 1987.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/José
Antonio Gonsalves de Melo.

José Bento Faria Ferr az [50]

(Pouso Alegre/MG, 1912 – São Paulo/SP, 2005)
Diplomou-se pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde foi
aluno de Mário de Andrade, de quem se tornou secretário de seu gabinete no
Departamento de Cultura de São Paulo, entre 1934 e 1945, e bibliotecário particular. Trabalhou, também, na Discoteca Pública Municipal de São Paulo.
Sua atuação no campo do patrimônio teve início em 1941, quando realizou
pesquisas em arquivos públicos, eclesiásticos e civis do Estado de São Paulo. Foi
nomeado arquivista do quadro permanente do Ministério da Educação e Saúde,
entrando em exercício na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em março de 1945. Foi transferido para o 6º Distrito Regional de
São Paulo, em 1947, onde trabalhou com o arquiteto Luís Saia.
Colaborou com a pesquisa para os estudos relacionados ao padre e músico Jesuíno de Monte Carmelo (1764-1819), de Itu/SP, que foram, em 1944, redigidos
e publicados por Mário de Andrade.
Saiu da DPHAN, em 1952, para exercer o cargo de primeiro secretário da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Exerceu
atividades culturais e técnicas no Conselho Estadual de Educação, na reitoria
da Universidade Estadual de Campinas, além de ocupar cargos de Gabinete nas
Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, bem como na Superintendência
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS),
em São Paulo. Foi professor de História da Música e História da Arte e de Folclore, na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto/SP, entre as décadas de
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1960 e 1970, e no Conservatório Dramático e Musical Carlos Gomes.
Contribuiu em diversos jornais e revistas, como ensaísta, poeta, cronista e historiador. Entre suas obras, consta o Breviário poético dos caminhos e descaminhos da
poesia em mim, de 1997.
Foi eleito, em 1967, membro da Academia Ribeirão-Pretana de Letras, ocupando a cadeira nº 20, cujo patrono é Mário de Andrade.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/José
Bento Faria Ferraz.

José de Magalhães Pinto [35]

(Santo Antônio do Monte/MG, 1909 – Rio de Janeiro/RJ, 1996)
Frequentou a Academia de Comércio da cidade de Juiz de Fora/MG, em 1924.
Dois anos depois, prestou concurso para escriturário do Banco Hipotecário e
Agrícola de Minas Gerais, atual Banco do Estado de Minas Gerais. Em 1929,
entrou para o Banco da Lavoura do Estado de Minas Gerais, atual Banco Real,
chegando a diretor de sua matriz em Belo Horizonte, em 1935. Somente no final
da década de 1930, entrou para a Faculdade de Direito de Minas Gerais.
Participando de várias entidades de classe, tal como a Associação Comercial
de Minas Gerais, começou a ter contato com a política nacional, passando a
exercer diversos cargos públicos, tais como: secretário de Finanças e, depois,
governador do Estado de Minas Gerais; deputado constituinte, em 1946, e em
diversas legislaturas ao longo das décadas de 1940 a 1970; ministro das Relações
Exteriores, em 1966; senador, em 1970; presidente da Comissão de Economia e
membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, de 1971 a 1973;
e presidente do Senado, em 1975.
Fonte: ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. Ed.
rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC , 2001.

José de Souza Reis [37; 42; 48]
(?, 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 1966, exerceu as funções
de chefe da Seção de Projetos da Divisão de Conservação e Restauração e de
diretor da mesma Divisão, primeiramente, entre 1963 e 1964, 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
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Fundação Nacional Pró-Memória, a partir de 1980.
Afastou-se do IPHAN, por certo período, para atender vários convites e
executar projetos em outras áreas de sua profissão. De 1963 a 1968, estabeleceu-se em Brasília, ligado à NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil) e à 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 então 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
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
José de Souza Reis junto ao Profeta Daniel no adro de
Moderna, Seção Arquitetura. Foi membro do
Bom Jesus. Congonhas do Campo/MG. Foto de Erich
Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos
Hess, 1938. ACI/RJ. Série Personalidades/José de
Souza Reis.
do Brasil, de 1946 a 1949.
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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, participou no concurso para
o edifício-sede 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.

José Maria Fernandes (Monsenhor) [44]
(?, 1887 – São João del Rei/MG, 1975)

Foi pároco da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, integrante da Diocese de São João Del Rei.
Contratado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), desenvolveu pesquisas, estudos e inventários de bens de valor histórico e artístico existentes no Estado de Minas Gerais.
Em 1945, realizou trabalhos de conservação de manuscritos existentes no arquivo da Igreja Matriz de Tiradentes; em 1953, estudos e pesquisas sobre a história
de bens imóveis e móveis existentes nas cidades de São João Del Rei e Tiradentes.
No mesmo ano, trabalhou na organização do Museu Regional de São João Del
Rei, tornando-se, após a inauguração, em 1942, seu zelador. Em 1957, escreveu
o artigo denominado “Batalha”, no jornal Diário do Comercio de São João Del Rei,
sobre o patrimônio cultural e a atuação do SPHAN na cidade.
Em outubro de 1960, foi agraciado pelo Papa João XXIII com o título honorífico de Monsenhor Prelado Doméstico de Sua Santidade o Papa.
O sacerdote prestou diversos serviços ao patrimônio naquela cidade e sua atuação foi lembrada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São João Del Rei, que
o fez patrono de sua cadeira nº, 23, em março de 1970.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/ Monsenhor José Maria Fernandes.
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José Mariano Filho [40]

(?/ PE, 1881 – Rio de Janeiro/RJ, 1946)
José Mariano Carneiro da Cunha Filho formou-se em medicina, mas nunca
clinicou. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, atuou como crítico e historiador da
arte brasileira, entre outras atividades.
Ficou conhecido como o principal propagandista e defensor do Movimento Neocolonial, no Rio de Janeiro, a partir de 1919. Os adeptos desse movimento pregavam a volta às características arquitetônicas das construções brasileiras do período
colonial e criticavam os estilos estrangeiros, como o Normando e o Missões.
Teria influenciado a execução, em estilo neocolonial, das edificações da Exposição do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, em 1922 – como as
dos Pavilhões das Grandes Indústrias, que resultou da reforma da Casa e Arsenal do Trem, atual Museu Histórico Nacional, e da Viação e Agricultura. Interferiu junto ao governo para que o neocolonial constasse nos editais como estilo
obrigatório nos concursos e construções oficiais, como exemplificam os projetos
dos pavilhões do Brasil na Exposição da Filadélfia, em 1925, na Exposição de
Sevilha e do edifício da Escola Normal, ambos de 1928.
José Mariano organizou e patrocinou uma série de concursos públicos de projetos através do Instituto de Arquitetos, entre eles: o da Casa Brasileira, de 1921;
do Solar Brasileiro, de 1923; do Mobiliário D. João V para sala de estar e Mobiliário Manuelino para sala de jantar, de 1925.
Em 1924, promoveu, na condição de presidente da Sociedade Brasileira de
Belas Artes, viagens de estudos para Minas Gerais, com o objetivo de organizar um grande catálogo com detalhes da arquitetura colonial. Nessas viagens,
foram contemplados os arquitetos Lucio Costa, que visitou Diamantina, Nestor
de Figueiredo, que foi para Ouro Preto, e Nereu Sampaio, que viajou para São
João Del Rei e Congonhas do Campo.
Professor da Escola Nacional de Belas Artes, foi nomeado seu Diretor, em
1926, permanecendo nesse cargo até 1930. Foi responsável pela introdução da
matéria de Arquitetura no Brasil no curso de Arquitetura.
Participou da Comissão do Plano da Cidade do Rio de Janeiro, entre 1931 e
1934, e prestou consultoria para a revista Architectura no Brasil, em 1926.
Sua atuação no campo do patrimônio pode ser reconhecida em momentos
específicos de sua carreira: ao presidir a Sociedade Brasileira de Belas Artes, em
1924, incluiu em seus estatutos um programa de ação em defesa do patrimônio
artístico. Ainda na década de 1920, realizou um projeto para a Inspetoria de
Monumentos Públicos de Arte, no qual dispôs sobre a organização da Inspetoria, suas funções e objetivos.
José Mariano foi responsável pela construção do Solar Monjope, no bairro do
Jardim Botânico/RJ. O Solar, construído sobre a antiga Chácara da Bica, uma
edificação colonial, recebeu azulejos portugueses, chafarizes coloniais e estátuas
antigas, provenientes da coleção de José Mariano, recolhida por todo Brasil. O
Solar foi demolido em 1976.
Foi membro de diversas entidades, entre elas, do Instituto Brasileiro de Arqui-
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tetos, da Sociedade Central de Arquitetos e do Instituto Central de Arquitetos
(associações que deram origem ao atual Instituto de Arquitetos do Brasil), da
Sociedade Brasileira de Belas Artes, da qual foi presidente, e do Instituto Americano de Artes.
Publicou muitos artigos sobre arte e arquitetura, entre as décadas de 1920 e
1940. Dentre suas obras, encontram-se: Arquitetura mesológica, de 1928; Estudos
de arte brasileira, de 1942; Os três chafarizes de Mestre Valentim, de 1943; e Influências
muçulmanas na arquitetura tradicional brasileira, de 1943.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/José Mariano Filho; SANTOS, Paulo F. Quatro séculos de arquitetura no Brasil. Rio de Janeiro: IAB, 1981.

José Rescala [46]

(Rio de Janeiro/RJ, 1910 – Salvador/BA, 1986)
José Rescala formou-se em Arte no Liceu de Artes e Ofícios e na Escola Nacional de Belas Artes, no final da década de 1920. Participou do Núcleo Bernardelli,
fundado em 1931, juntamente com Rubens Bustamante Sá, Milton Dacosta, Edson
Motta, Quirino Campofiorito e José Pancetti. Em 1937, ganhou o prêmio de viagem pelo Brasil do Salão Nacional de Belas Artes e, em 1943, de viagem ao exterior.
Nessa década, trabalhou como desenhista do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.
Começou a trabalhar para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), informalmente, ainda na sua primeira viagem pelo Brasil, quando
registrou em fotografias e desenhos, exemplares arquitetônicos de interesse para a
preservação. Foi depois contratado pelo SPHAN para outras viagens, para Goiás
e Ceará, com o mesmo objetivo. Em 1950, passou a trabalhar como técnico da
Instituição, realizando obras de restauração em diversos lugares do país.
Tornou-se, em 1956, professor de Teoria, Conservação e Restauração de Pintura na Escola de Belas Artes da Bahia, onde foi diretor, entre 1963 e 1967.
Realizou diversas exposições individuais, como: a de 1945, em Chicago e Nova
York; no Instituto de Cultura Hispânica, em 1959, em Madri; a Retrospectiva 40
Anos de Pintura, em 1968, em Salvador.
De exposições coletivas, participou, dentre outras, no Salão Revolucionário, na
ENBA, em 1931, e no 1º Salão do Núcleo
Bernardelli, na Sociedade Sul-Riograndense
de Cultura, em 1932, no Rio de Janeiro. Recebeu a medalha de prata do Salão de Belas Artes, em 1939, e a medalha de ouro na
Exposição da Associação Internacional de
Belas Artes, em 1958, no Rio de Janeiro.
Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista
concedida por José Rescala ao projeto Memória
Oral/SPHAN Pró-Memória, em 07 de janeiro
de 1983.
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Em pé, 2º à direita: José Rescala. [Salão ENBA]. s/a, s/d.
Acervo particular de Virginia Motta.

Leitão da Cunha (Ver R aul Leitão da Cunha)
Lélia Coelho Frota [29]

(Rio de Janeiro/RJ, 1938 – Rio de Janeiro/RJ, 2010)
Lélia Coelho Frota (nome artístico) ou Lélia Gontijo Soares (nome de nascimento)
formou-se em Museologia pelo Museu Histórico Nacional, em 1964, e realizou
cursos de especialização no Museu de Artes e Tradições Populares de Paris e no
Centro de Antropologia Cultural de Lisboa.
Em maio de 1982, Lélia assumiu a direção do Instituto Nacional do Folclore.
Em 22 de novembro de 1990, foi nomeada para a presidência do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), onde permaneceu por seis meses, até seu
pedido de exoneração, por motivos pessoais, em 21 de maio de 1991.
Foi curadora das representações brasileiras na Bienal de Veneza, entre 1978
e 1988, e da mostra Brasil, Arte Popular Hoje, exposta no Grand Palais, Paris,
em 1987, como parte do Projeto França-Brasil. Coordenou, pelo Ministério da
Cultura, a instalação da Exposição Permanente de Arte Popular Brasileira, no
Centro Cultural de São Francisco, em João Pessoa/PB, entre os anos de 1989
e 1990. Gerenciou o programa Apoio ao Desenvolvimento Cultural do Vale do
Jequitinhonha, pela Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, de 1995
a 1996. Foi diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Em 2001,
assumiu a coordenação das publicações da Editora Bem-te-vi.
Publicou o Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro – século XX, em 2005.
Foi membro de diversas entidades, como da Associação Brasileira de Críticos
de Arte (ABCA), da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e da União Brasileira dos Escritores.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Lélia Coelho Frota.

Leônidas Cheferrino [33]

(Rio de Janeiro/RJ, ? – ?)

Arquiteto e artista plástico carioca, foi o responsável pela organização museológica do Museu das Missões. O artista organizou as peças do acervo do Museu
e elaborou seu projeto de exposição. Realizou a primeira exposição de longa
duração instalada no Museu das Missões.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Leônidas Chefferino.

Lia Motta [46]

(Rio de Janeiro/RJ, 1952)
Formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, em 1975, com especialização em Conservação e Restauração de Monumentos Históricos, pela Universidade Federal de Minas Gerais,
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em 1978, e mestrado em Memória Social, pela Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro, em 2000. Foi bolsista residente da Fundação Rockefeller,
de agosto a dezembro de 1997, na Universidade de Campinas, na linha de pesquisa Paisagens Urbanas Contemporâneas: Espaço e Poder, do Departamento
de Antropologia .
Trabalhou, entre 1976 e 1977, no escritório particular dos arquitetos Pedro e
Dora Alcântara, no Rio de Janeiro, na restauração e adaptação das ruínas do
Edifício São Luís/RJ, para a instalação da sede da Caixa Econômica Federal.
Desde 1977, é servidora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), onde trabalhou, de 1977 a 1986, na Divisão de Estudos e Tombamento e na Divisão de Conservação e Restauração. De 1987 a 2003, atuou na
Coordenação de Registro e Documentação e no Departamento de Identificação
e Documentação, dedicando-se à elaboração de métodos de inventário e pesquisas no Setor de Inventários de Bens Imóveis, com destaque para o estabelecimento do Método do Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos (INBI/
SU) e para a elaboração do Projeto Piloto de análise dos dados do INBI/SU de
Tiradentes/MG, denominado Sítio histórico de Tiradentes – critérios e normas de
intervenção (1994).
Em 2004, assumiu a Coordenação de Pesquisa, Documentação e Referência
– desde 2009, denominada Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação
(Copedoc). Além de chefiar essa unidade, coordena o Programa de Especialização em Patrimônio do IPHAN (PEP), dedicado a profissionais recém-graduados em diferentes áreas de formação.
Desde 1999, é Conselheira do Conselho Estadual de Tombamento do Rio de
Janeiro (INEPAC) e, desde 2004, participa do corpo docente do Curso de Especialização em Direito Ambiental da PUC/RJ, ministrando tópico especial relacionado à tutela do patrimônio cultural.
Fonte: Informações fornecidas por Lia Motta ao Projeto Memória Oral da Preservação
do Patrimônio Cultural, em 2009.

Livro de Atas (Ver Conselho Consultivo)
Livro do Tombo (Ver Decreto-Lei)
Lucas Mayerhofer [33]

(Rio de Janeiro/RJ, 1902 - Rio de Janeiro/RJ, 1982)
Engenheiro-arquiteto formado pela Escola Nacional de Belas Artes.
Entre 1938 e 1940, dirigiu as obras de estabilização da Igreja de São Miguel, sendo
o responsável pela fase final da construção do Museu das Missões – hoje, Pavilhão
Lucio Costa – em São Miguel das Missões/RS. No período em que Mayerhofer
esteve à frente das obras, também recolheu pela região algumas peças de estatutária
que mais tarde comporiam o acervo do Museu.
Foi professor de Arquitetura Analítica, na Escola Nacional de Belas Artes, e,
na década de 1940, atuou na Diretoria de Engenharia do Ministério da Guer-
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ra como engenheiro-arquiteto. Em 1941, trabalhou com projetos de obras de
restauração e conservação de monumentos históricos de característica militar,
como os do Forte de Bertioga, em Santos/SP, do Forte do Gragoatá, em Niterói/RJ, e do prédio do Palácio Episcopal, no Morro da Conceição no Rio de
Janeiro, atual sede do Serviço Geográfico do Exército.
Em 1944, foi designado como encarregado das obras feitas pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) nos bens pertencentes ao
Ministério da Guerra, servindo de ligação entre o SPHAN e setores do exército
para restauração de monumentos tombados pela Instituição.
Foi membro do Conselho de Administração do Conselho Internacional dos
Monumentos e Sítios (ICOMOS), eleito por unanimidade, em 1965, e tornou-se
sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1973.
Publicou as obras: L’emploi du charbon activé pour l’apuration de l’eau, em Paris, em
1933; Reconstituição do povo de São Miguel das Missões, em 1947; Introdução ao estudo
dos tetos abobadados, em 1950; e o artigo “A igreja de São Miguel das Missões”, na
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, em 1969.
Fonte: ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Lucas Mayerhofer; TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. Dicionário biobibliográfico de historiadores,
geógrafos e antropólogos brasileiros. Vol.2. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, 1992.

Lucio Costa [33; 37; 39; 44; 47]

(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 Marçal Ferreira Ribeiro
Lima 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 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 documen-
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to 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 no campo da
arquitetura, projetou, em 1938, ao lado de
Oscar Niemeyer, o pavilhão brasileiro da
Feira Universal de Nova York. Porém, a
obra que o tornou conhecido no mundo Lucio Costa mostrando o Plano Piloto de Brasília. s/a, s/d.
inteiro ocorreu em 1957, quando venceu o ACI/RJ. Série Personalidades/RMFA/Subsérie fotos.
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, de 1939; Considerações
sobre o ensino da arquitetura, de 1945; O arquiteto e a sociedade contemporânea, de 1952;
Lucio Costa: sobre arquitetura, de 1962; e Registro de uma vivência, de 1995.
Escreveu, na Revista do Patrimônio, os artigos: “Documentação necessária”, em
1937; “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 a Legião de Honra (França) e o Prêmio Calouste Gulbenkian (Portugal).
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Lucio Costa; PESSÔA , José (Coord.). Lucio Costa:
documentos de trabalho. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.

Luís Saia [34; 50]

(São Carlos/SP, 1911 – São Paulo/SP, 1975)
Estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
Participou, em 1936, do curso de Etnografia e Folclore oferecido pelo Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, chefiado por Mário de Andrade,
que o convidou para ser seu assistente. Nesse meio, tomou seus primeiros contatos com a área cultural, passando, em seguida, a colaborar com Mário de Andrade no recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), onde exerceria o cargo de assistente técnico.
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Em 1938, chefiou a Missão de Pesquisas
Folclóricas no Norte e Nordeste brasileiros,
recolhendo, através de gravações, o material que constituiu o acervo da Discoteca
Pública Municipal de São Paulo e do Museu anexo. Realizou pesquisas e estudos etnográficos, particularmente sobre o samba
rural paulista.
Na primeira estruturação do SPHAN, em 1946,
quando o órgão passou à Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), Luís
Saia, já como substituto de Mário de Andrade,
assumiu a chefia do 4º Distrito Regional, resBruno Giorgi, Mário de Andrade e Luis Saia (à direita). s/a,
jan. 1944. ACI/RJ. Série Personalidades/Luís Saia.
ponsável pelas áreas de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Suas principais realizações na chefia do Distrito foram o tombamento e a reconstrução da região missioneira do Rio Grande do Sul, a descoberta da maioria
das casas bandeiristas e os tombamentos estaduais do Solar da Marquesa de Santos e da Ladeira da Memória. A reformulação do Museu de Arqueologia e Artes
Populares do Paranaguá, o inventário das artes menores existentes nas coleções
particulares da cidade de São Paulo, a promoção de pesquisas sobre coleções de
obras de arte e sobre a arquitetura do café foram também atividades de destaque
durante sua carreira na Instituição. Antes de sua morte, estava empenhado em
dois trabalhos: as obras da Fazenda do Pau d´Alho, na região do Vale do Paraíba,
destinada a abrigar o Museu do Café, e a restauração da Real Fábrica de Ferro
São João do Ipanema, a primeira fábrica de ferro do Brasil e importante exemplar da arquitetura industrial do século XIX, cuja conservação tornaria possível
a organização do Museu do Ferro.
Além da sua intensa participação nas atividades do Patrimônio, também ocupou o cargo de livre-docente da cadeira de Arquitetura no Brasil, na Faculdade
de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Participou como representante da DPHAN na coordenação do primeiro curso de pós-graduação
para arquitetos restauradores de monumentos na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, fruto de um convênio firmado entre o Ministério da Educação e
Cultura e a USP, em 1974, que visava principalmente à especialização em restauro de Bens Culturais e Conjuntos Arquitetônicos.
Também atuou como conselheiro no Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo
(CONDEPHAAT). Participou da Exposição Comemorativa do IV Centenário
do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1965.
Colaborou ativamente em revistas e jornais sobre temas relacionados à arte e à
arquitetura brasileira, através de publicações como: Escultura popular brasileira, de
1944; A casa bandeirista – uma interpretação, de 1955; Residências rurais do Brasil colonial, de 1958; Compromisso de Brasília, IAB-IPHAN, de 1970; e A morada paulista,
de 1972. Escreveu dois artigos na Revista do Patrimônio: “O alpendre nas capelas
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brasileiras”, em 1939; e “Notas sobre a arquitetura rural paulista do segundo
século”, em 1944.
Fonte: ACI/RJ. Série Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Luís Saia; ACI/
RJ. Série Personalidades/Luís Saia.

Luiz Camillo [31]

(Mato Dentro/MG, 1904 – Rio de Janeiro/RJ, 1953)
Luiz Camillo de Oliveira Netto formou-se em Química Industrial pela Escola de Engenharia de Belo Horizonte, em 1924.
Após ter exercido a profissão de químico por pouco tempo, passou, a partir
de 1933, a dedicar-se ao estudo da história do Brasil na Secretaria do Interior e
Justiça de Minas Gerais. Em 1934, com a nomeação de Gustavo Capanema para
o Ministério da Educação e Saúde, tornou-se diretor da Casa de Rui Barbosa,
no Rio de Janeiro, cargo onde permaneceu até 1938. Entre 1936 e 1940, foi
membro do Conselho Nacional de Educação. Em 1938, foi empossado como
professor catedrático de História do Brasil na Universidade do Distrito Federal
(UDF), instituição da qual se tornou reitor em 1939. Foi exonerado da diretoria
do Serviço de Documentação e da Biblioteca do Itamaraty, cargo que exerceu
entre 1940 e 1943, por sua participação na elaboração do documento Manifesto
dos Mineiros, de 1943, contra o Estado Novo. Em 1945, com o fim do período
ditatorial, voltou à chefia do Ministério das Relações Exteriores.
Além das atividades de pesquisa e docência, foi diretor do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais e da empresa Metal Leve.
Em 1937, representando a UDF no Congresso de História da Expansão Portuguesa no Mundo, junto com Gilberto Freyre, aproveitou para desenvolver pesquisas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Ultramarino
e na Biblioteca Nacional de Lisboa.
Foi o responsável pela elaboração do plano conceitual do Museu da Inconfidência, na década de 1940.
Escreveu dois artigos na Revista do Patrimônio: “Do Rio de Janeiro a Vila Rica”,
em 1939; e, em 1940, “João Gomes Batista”.
Fonte: FUNARTE . Museu da Inconfidência. Rio de Janeiro, 1984; ABREU, Alzira Alves de
et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
FGV; CPDOC , 2001.

Lygia Martins Costa [41; 42; 45]
(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 co-
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nhecimentos 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
Lygia Martins Costa. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Negativos.
1955. Passou, também, a atuar como conservadora 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.
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Lygia Fernandes [47]

(Rio de Janeiro/RJ, 1927 – Rio de Janeiro/RJ, 2003)
Lygia Nazareth Fernandes foi bibliotecária da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), tendo ingressado na Instituição em inícios
da década de 1950. Aposentou-se em 1995.
Fonte: Biblioteca Noronha Santos/IPHAN.

Magalhães Pinto (Ver José de Magalhães Pinto)
Manuel Bandeir a [51]

(Recife/PE, 1886 – Rio de Janeiro/RJ, 1968)
A trajetória escolar de Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, 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.
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 Ouro Preto publicado pelo Ministério de Educação e Saúde sobre
arquitetura e conservação da cidade de Ouro Preto.
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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. 23-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. 713-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 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.

Mário de Andr ade [29; 30; 31; 34; 36; 49; 51; 59]
(São Paulo/SP, 1893 – São Paulo/SP, 1945)

Mário Raul de Moraes Andrade formou-se 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 de 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 de
Mário Sobral.
Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna, em São Paulo. No mesmo ano, escreveu
na revista Klaxon, iniciou a correspondência
com Manuel Bandeira e publicou Paulicéia desvairada. Ainda nessa década, empreendeu três
viagens pelo Brasil: em 1924, a “Viagem da
descoberta do Brasil”, quando, com outros
intelectuais paulistas – a caravana paulista –,
visitou as cidades históricas de Minas Gerais;
durante três meses do ano de 1927, realizou sua
primeira "viagem etnográfica", percorrendo o
Amazonas e o Peru, da qual resultou o diário O
turista aprendiz; e, entre 1928 e 1929, a segunda
viagem etnográfica ao Nordeste.
Em 1935, foi nomeado chefe da Divisão de
Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade em
Expansão
Cultural do Departamento de Cultura
exposição de Cândido Portinari no Rio de Janeiro em 1936.
s/a. ACI/RJ. Série Personalidades/Mário de Andrade.
do município de São Paulo. Foi, nesse cargo, que
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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.
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, em que permaneceu até 1938, realizou viagens, com o auxílio do
fotógrafo Germano Graeser, para inventariar a arquitetura paulista.
Em 1938, demitiu-se do Departamento de Cultura e transferiu-se 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, em 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, em 1939. Em 1945, postumamente, foram publicadas Lira paulistana e
Poesias completas.
Fonte: BATISTA , Marta Rosseti (org.). Mário de Andrade. Revista do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, nº. 30, 2002.

Medalha do Mérito Educativo [52]
(Decreto nº. 38.162, de 28 de outubro de 1955)

A Ordem Nacional do Mérito Educativo, criada pelo Decreto nº. 38.162, de 28
de outubro de 1955, destina-se a agraciar personalidades nacionais e estrangeiras
que tenham se distinguido por excepcionais serviços prestados à Educação. Em
2003, pelo Decreto nº. 4.797, de 31 de julho, foram estipulados cinco graus para
a Ordem: Grão-Cruz; Grande Oficial; Comendador; Oficial; e Cavaleiro. As
nomeações e promoções são feitas por decreto do presidente da República, mediante proposta do ministro da Educação, após parecer favorável do Conselho
da Ordem, composta por nove membros.
Fonte: Legislação citada.

Milton Campos [35]

(Ponte Nova/MG, 1900 – Belo Horizonte/MG, 1972)
Formou-se pela Faculdade de Direito de Minas Gerais, atual Universidade
Federal de Minas Gerais, em dezembro de 1922. Nesse período conheceu e
aproximou-se de jovens intelectuais da capital como Carlos Drummond de An-
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drade, Afonso Arinos de Melo Franco e Gustavo Capanema. A partir de 1925,
passou a atuar profissionalmente também como jornalista, assumindo a direção
dos Diários Associados, em Minas Gerais, e colaborando no Estado de Minas e no
O Diário de Minas.
Em 1934, elegeu-se deputado à Constituinte de Minas Gerais pelo Partido
Popular e voltou a advogar na Caixa Econômica, sendo exonerado do cargo, em
1944, por ter assinado o Manifesto dos Mineiros contra o Estado Novo. Foi novamente eleito deputado em 1945, desta vez à Assembleia Nacional Constituinte
e, nesse mesmo ano, participou da fundação da União Democrática Nacional
(UDN). Foi eleito, em 1946, governador de Minas Gerais. Candidatou-se, também à vice-presidência da República por duas vezes, em 1955 e em 1960, sendo
derrotado em ambas as tentativas. Foi senador por Minas Gerais e participou
das articulações que levaram ao golpe militar, em 1964. Foi nomeado ministro
da Justiça e Negócios Interiores pelo presidente Castelo Branco, cargo do qual
se demitiu, em 1965, por não concordar com a edição do Ato Institucional nº. 2.
Em 1966, foi reeleito senador.
Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930.
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC , 2001.

Ministério da Educação e Saúde [32]
(Decreto nº. 19.402, de 14 de novembro de 1930)

Em 14 de novembro de 1930, através do Decreto nº. 19.402, o Governo Provisório de Getúlio Vargas criou uma Secretaria de Estado com a denominação
de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, desmembrada da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores. Suas atribuições eram estudar e despachar todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência
hospitalar. Ficaram pertencendo ao novo ministério, dentre outras instituições,
a Escola Nacional de Belas Artes, o Museu Nacional e, pelo Decreto nº. 19.444,
de 01 de dezembro de 1930, a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional e a Casa de Rui Barbosa, permanecendo o Arquivo Nacional na Secretaria
da Justiça e Negócios Interiores. O mineiro Francisco Campos foi o primeiro
ministro responsável pela pasta, cargo que ocupou até 1932, quando foi substituído por Washington Pires, que por sua vez, passou o cargo a Gustavo Capanema, em 1934.
Em 1937, através da Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, o ministério passou a
denominar-se Ministério da Educação e Saúde (MES). Pela mesma lei, foram
criados outros órgãos subordinados ao MES, como o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, o que resultou na transformação
do antigo MES em Ministério da Educação e Cultura (MEC). Com a criação do
Ministério da Cultura (MinC), em 1985, o MEC passou a gerir apenas ações referentes à educação, sendo, então, denominado Ministério da Educação, porém,
mantendo a antiga sigla.
Fonte: Legislação citada.
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Vista do Mosteiro de São Bento
tomada da Baía de Guanabara.
Rio de Janeiro/RJ. s/a, s/d.
ACI/RJ. Série Inventário/
Mosteiro de São Bento.

Mosteiro de São Bento [46]

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 099-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. Processo 009-T-38.

Museu da Abolição [45]

Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira/Sobrado Grande da Madalena
Endereço: Rua Benfica, 1150. Recife/PE.
O Museu foi criado pela Lei Federal nº. 3.357, de 20 de dezembro de 1957, porém,
até 1971, ainda não havia sido instalado no prédio destinado a ele, o Sobrado
Grande da Madalena, sede do engenho Madalena e depois residência do conselheiro abolicionista João Alfredo. Com a sua criação, o Museu ficou sob administração da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN).
O Sobrado Grande da Madalena foi tombado pela DPHAN, em novembro de
1966, e inscrito no Livro do Tombo Histórico (Processo 780-T-66), tornando-se,
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em 1975, a sede do seu Primeiro Distrito, atual Superintendência do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Pernambuco.
As obras no Sobrado foram iniciadas em 1962, antes mesmo do tombamento da
edificação. O Decreto da prefeitura de Recife, nº. 4.511, datado de 30 de dezembro
de 1961, desapropriou o prédio para utilidade pública. Após a transferência do título
de propriedade para o IPHAN, iniciaram-se as obras de restauração, recuperação e
adaptação da antiga casa. As obras tomaram mais tempo que o esperado, em função
das dificuldades encontradas, como carência de mão-de-obra especializada, falta de
verbas e de material aproximado ao feitio original, como no caso da reposição dos
azulejos portugueses do século XIX que revestiam a fachada do sobrado.
De sua criação até a sua inauguração em 1983, passaram-se 26 anos. Foi aberto
oficialmente pelo secretário de Cultura do Ministério da Educação e Cultura, Marcus
Vilaça, no contexto das comemorações do 90º aniversário da abolição da escravidão.
O tema da exposição inaugural do Museu foi “O Processo Abolicionista através
dos Textos Oficiais”. A exposição foi realizada com peças cedidas por outras
instituições, que permaneceram no Museu até 1990. Nesse ano, foi fechado à
visitação pública, devido às sucessivas reformas administrativas do governo Fernando Collor, que extinguiram, entre outras instituições, a Fundação Nacional
Pró-Memória, responsável pela manutenção do espaço.
Em 1996, o Museu reabriu, porém com um acervo menor, pois grande parte
das peças que compunham o acervo foi devolvida às instituições de origem.
Seus principais objetivos são: prestar serviços à sociedade através do resgate,
valorização e reconhecimento do patrimônio material e imaterial dos afro-descendentes, de forma a contribuir para o fortalecimento da identidade e cidadania
do povo brasileiro; apresenta-se como um museu de âmbito regional, com referências nacionais e internacionais.
A partir de 2009, o Museu passou a fazer parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Fonte: ACI/RJ. Processo de Tombamento 780-T-66/Sobrado Grande da Madalena, atual
Museu da Abolição, Recife/PE; ACI/RJ. Série Inventário/Museu da Abolição.

Museu da Inconfidência [43]

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
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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 512-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. Processo 512-T-54.
Acima: Fachada principal do Museu da Inconfidência.
Ouro Preto/MG. Foto de Moreira, 1952. ACI/RJ. Série Inventário. Abaixo: Interior do Museu, Panteão dos
Inconfidentes. Ouro Preto/MG. s/a, s/d. ACI/RJ. Série
Inventário.

Museu das Missões [43; 44]

Endereço: Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. São Miguel das Missões/RS.
O Museu das Missões está localizado dentro do sítio arqueológico de São
Miguel das Missões, cujas ruínas foram tombadas pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1938, e consideradas como o mais
significativo remanescente material dos Sete Povos das Missões, comunidades
indígenas lideradas e organizadas pelos jesuítas. O Museu foi criado em 8 de
março de 1940, através do Decreto-Lei nº. 2.077, a partir do projeto do arquiteto
Lucio Costa e abriga a maior coleção de arte missioneira do Brasil. De inspiração
modernista, seu prédio faz referência às casas missioneiras.
O acervo foi constituído com a ajuda do primeiro zelador do Museu, Hugo
Machado, que recolheu na região cerca de 100 esculturas de santos e fragmentos de retábulos. São esculturas em madeira policromada, algumas com
douramento, representativas do estilo barroco do século XVIII, em grande
parte, executadas pelos índios Guaranis.
A partir de 2009, o Museu passou a fazer parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Museu das Missões.
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Museu das Missões (São Miguel das Missões/RS).
Fachada e interior do museu. Fotos de Pedro Lobo,
s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

Museu David Carneiro [50]

(Fechado em 1994; acervo adquirido pelo Museu Paranaense, em 2004)
Endereço inicial: Rua Comendador Araújo, 511. Curitiba/PR.
Endereço atual: Rua Dr. Keller’s, 289. Curitiba/PR (Museu Paranaense)
O Museu Coronel David Carneiro foi criado em 1928, ocupando um espaço
privado na residência do historiador David Antonio da Silva Carneiro Junior,
filho do coronel que dá nome ao Museu.
O Museu David Carneiro recebeu o título de instituição de utilidade pública
pelo decreto federal nº. 22.736, de 22 de maio de 1933. Em fevereiro de 1941,
o Acervo do Museu Coronel David Carneiro foi tombado pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a partir do Processo nº.
040-T-38, e inscrito nos Livros do Tombo Histórico, no Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no de Belas Artes.
Em 1952, foi inaugurado um prédio próprio para o Museu, cuja entrada, pela
Rua Comendador Araújo, era anexa à casa do proprietário do acervo. Mantido
com recursos próprios, o Museu permaneceu, a maior parte do tempo, fechado à
visitação pública por falta de estrutura adequada.
Desde 1973, David Carneiro procurou estabelecer entendimentos com a prefeitura de Curitiba, com a Fundação Cultural de Curitiba e o Instituto Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), com o fim de doar o seu acervo particular para a
organização do primeiro museu municipal de Curitiba, manifestando o desejo de
compartilhar o ônus da administração do Museu com o Poder Público. A edificação escolhida pela Fundação Cultural de Curitiba, em 1977, foi o antigo palácio
do Barão do Cerro Azul, de propriedade do poder público municipal. Entretanto,
esse projeto não se concretizou. Lygia Martins Costa, técnica do IPHAN, através
de um parecer datado de 12 de maio de 1977, concordava com o convênio do Museu com a prefeitura de Curitiba, mas recomendava a doação de parte do acervo
para a cidade da Lapa (PR), onde seria montado um museu na antiga Casa de
Câmara e Cadeia, tombada e restaurada pelo IPHAN. Segundo o mesmo pare-
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cer técnico, o IPHAN se propunha a auxiliar no trabalho de instalação do Museu,
oferecendo apoio técnico em museologia e
participando da fase anterior à instalação de
análise do projeto de adaptação do prédio
ao Museu. Segundo a Ata da 105ª reunião
do Conselho Consultivo de 1984, a doação
de parte do acervo do Museu David Carneiro não foi realizada. Atualmente, o Museu
das Armas está instalado nesse espaço.
O acervo do Museu é composto por objetos que contam a história do Paraná: uniformes e armas militares usados na Revolução Federalista e na Guerra do Paraguai;
Museu Coronel David Carneiro. Interior – acervo. Curitiba/
documentos e objetos históricos, como os PR. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.
mais de cem quadros de personalidades da
vida pública paranaense; e peças vinculadas
ao Cerco da Lapa.
O Museu Coronel David Carneiro foi fechado, definitivamente, em 1994. O
acervo tombado foi adquirido pelo Governo do Paraná e incorporado ao Museu
Paranaense, desde dezembro de 2004.
Da antiga residência do historiador, onde funcionou o primeiro Museu, foi
mantida somente a fachada, tendo sido construído um hotel na parte posterior, onde funciona o Espaço Cultural David Carneiro, inaugurado em novembro de 2004 e que tem por objetivo a preservação da memória do professor
David Carneiro.
Fonte: ACI/RJ. Processo de Tombamento 106-T-38; ACI/RJ. Processo de Tombamento 040-T-38/Coleção Etnográfica, Arqueológica, Histórica e Artística pertencente ao
Museu David Carneiro, Curitiba (PR); ACI/RJ. Processo de Tombamento 140-T-38/
Coleção Etnográfica, Arqueológica, Histórica e Artística pertencente ao Museu Paranaense, Curitiba (PR); ACI/RJ. Série Inventário/Museu David Carneiro.

Museu de Arte Sacra da Igreja dos Reis Magos [44]
(Igreja e Residência de Santo Inácio dos Reis Magos dos Tupiniquins)
Endereço: Praça dos Reis Magos, s/n. Nova Almeida. Serra/ES.

O Museu de Arte Sacra, situado na Igreja dos Reis Magos, constava da Portaria nº. 230, de 26 de março de 1976, que modificou o regimento interno do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como fazendo parte da IV Unidade Museológica; porém, até 1984, o espaço não havia
sido musealizado.
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 re-
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Acima: Fachada principal da Igreja e
Residência dos Reis Magos. s/a, 1945.
ACI/RJ. Série Inventário.
À esquerda: Interior da igreja dos Reis Magos. s/a, s/d. ACI/RJ. Série Inventário.

formas empreendidas, em 1944 e 1945, pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN), 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 e de sua residência anexa ocorreu em 21 de setembro de
1943 (Processo 230-T-40), com a inscrição nos Livros do Tombo de Belas Artes
e Histórico. 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, do início do século XVIII, retratando os Reis Magos.
Fonte: ACI/RJ. Processo de Tombamento 230-T-40; ACI/RJ. Série Inventário/Igreja e
Residência anexa dos Reis Magos, Nova Almeida, Serra.

Museu de Imigr ação e Colonização [45]
Endereço: Rua Rio Branco, 229. Joinville/SC.

Criado pela Lei Federal nº. 3.188, de 2 de julho de 1957, tem como função registrar a memória da imigração e colonização no sul do Brasil. Instalado no Palácio
dos Príncipes, o Museu foi aberto ao público em 28 de dezembro de 1961. A
construção do palácio data de 1870, quando servia como sede administrativa da
Colônia Dona Francisca.
Em 1939, a edificação foi a primeira não litorânea de Santa Catarina tombada pelo
Serviço do Patrimônio Histórico Nacional (SPHAN). A inscrição do Palácio dos
Príncipes de Joinville, atual Museu Nacional de Imigração e Colonização, nos Livros do Tombo de Belas Artes e Histórico (Processo 0161-T-38), ocorreu em 4 de
dezembro de 1939.
A criação do Museu, que resultou de um convênio firmado entre o SPHAN e
a Prefeitura Municipal de Joinville foi planejada por uma Comissão de Cidadãos
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Museu Nacional de Imigração e
Colonização, Palácio dos Príncipes
(Joinville/SC). Fachada principal.
ACI/RJ. Série Inventário.

Voluntários, organizada no âmbito municipal para recolher objetos referentes à
imigração. Em seu acervo existem as coleções de Artes decorativas, Trabalho,
Objetos cerimoniais, Comunicação, Transporte, Objetos pessoais, Interiores e
Numismática, entre outras. Nos jardins do Museu, foi montada uma exposição,
aberta à visitação pública em 1980, que constituiu o fruto do trabalho de pesquisa e investigação da Comissão do Museu, reconstituindo um ambiente semiurbano do início de século XX.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Palácio dos Príncipes de Joinville.

Museu do Café [45]

Endereço: Rodovia Dr. Adhemar de Barros, Km 118. São José do Barreiro/SP
A Fazenda do Pau D’Alho está localizada na região do Vale do Paraíba, município de São José do Barreiro/SP. Foi construída entre 1817 e 1822 e funcionava como uma fazenda monocultora de café. O tombamento da sede da antiga
fazenda cafeeira foi proposto, em 1958, pelo chefe do 4º Distrito da Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), Luís Saia, mas somente foi efetivado em 1968, em razão da demora do proprietário em assinar
o recibo da notificação. O imóvel, compreendendo todas as edificações de suas
dependências, foi inscrito no Livro do Tombo Histórico, em 19 de fevereiro de
1968 (Processo 577-T-58).
As obras de restauração da sede da fazenda iniciaram-se no ano da efetivação do seu tombamento, enquanto o imóvel ainda era propriedade particular.
A recomposição de suas dependências pautou-se em documentação fotográfica
produzida, em 1942, por Germano Graeser.
Em 1969, iniciaram-se as negociações entre a DPHAN e o Instituto Brasileiro
de Café (IBC), visando à instalação do Museu Nacional do Café na antiga sede
da fazenda. No convênio entre os órgãos, o IBC concordava com a incumbência
da compra do imóvel, enquanto a DPHAN se responsabilizava pela restauração
do bem e pelo projeto e instalação do futuro museu.
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A aquisição do imóvel pelo IBC ocorreu em 1971. A inauguração do Museu
foi marcada para 1972 em função das comemorações do sesquicentenário da Independência, mas a sua concretização não foi possível. Pretendia-se formar um
museu que funcionasse não somente como acervo da história do café brasileiro,
mas também, como um centro de estudos. Porém os planos de sua criação nunca
saíram do papel. Apesar da não efetivação da proposta, o Museu foi citado no
artigo 4º do novo regimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), de 1976, evidenciando o interesse do órgão na instalação do
referido espaço museológico.
Em 1976, o IBC apresentou uma proposta de doação da fazenda ao IPHAN,
que ficaria com o encargo de ali instalar o Museu Nacional do Café. Um projeto
de lei sobre a autorização da doação da propriedade foi elaborado em 1977, mas
não foi sancionado. Essa questão só retornou à discussão na década de 1980,
momento em que novas concepções museológicas e novos projetos para o uso
do bem tombado foram desenvolvidos. Através da documentação existente no
Arquivo Central, pertencente à Série Obras, pode-se atestar que a doação definitiva do imóvel ao IPHAN não ocorrera até o ano de 1988, tendo sido registrada a preocupação da Instituição com a ameaça de extinção do IBC.
Dentre essas novas propostas da década de 1980, destacam-se: um projeto da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo
qual a fazenda seria aproveitada como um Centro de Produção Científica adaptado para alojar pesquisadores que estivessem estudando temas relacionados ao
acervo sobre a trajetória da cultura cafeeira no Brasil; e o Projeto Terra-Homem,
ligado às novas discussões sobre o patrimônio natural. Nenhuma dessas propostas foi colocada em prática e, atualmente, a única parte ocupada do terreno é a
casa da fazenda, que abriga um cenário constituído pelo acervo recolhido para a
instalação do “Museu Nacional do Café”.
Fonte: ACI/RJ. Processo de Tombamento 577-T-58/Volumes I e II; ACI/RJ. Série Inventário/Fazenda do Pau D’Alho; ACI/RJ. Série Obras/Fazenda do Pau D’Alho.

Museu do Diamante [44]

Endereço: Rua Direita, 14. Diamantina/MG.
Criado pela Lei nº. 2200, de 12 de abril de 1954, pelo presidente Getúlio Vargas, a partir de projeto do deputado Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi a
residência do inconfidente Padre José da Silva Rolim, um dos religiosos que
aderiram à Inconfidência Mineira. Muitas peças de seu acervo foram adquiridas
por compra de coleções particulares em Diamantina, ainda na década de 1940.
Em 13 de agosto de 1943, foi desapropriado pelo Decreto-Lei nº. 5.746, passando ao domínio da União e à administração do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN).
O prédio, conhecido anteriormente como Casa na Rua Tiradentes ou Casa
do Padre Rolim, foi tombado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em 1950 (Processo 429-T-50) e inscrito no Livro do
Tombo Histórico, em 26 de julho.
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À esquerda: Interior do Museu do Diamante (Casa do Padre Rolim). Diamantina/MG.
À direita: Instrumentos e apetrechos do Museu do Diamante. Fotos de Renato
Morgado, 1980. ACI/RJ. Série Inventário.

Abriga um acervo significativo de objetos dos séculos XVIII e XIX, como:
pedras preciosas e semipreciosas, além de balanças, mobiliário e arte sacra característicos daquela região.
A partir de 2009, o Museu passou a fazer parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Fonte: ACI/RJ. Processo 429-T-50.

Museu do Ouro [43]

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 BrasilColônia, 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
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 sécu-
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Museu do Ouro. Sala de exposição.
Sabará/MG. Foto de Erich Hess,
1941. ACI/RJ. Série Inventário/
Museu do Ouro.

los 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 429-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. Processo 429-T-50.

Museu Histórico Nacional [38; 39]

Endereço: Praça Marechal Âncora, s/n. Centro. Rio de Janeiro/RJ.
A criação do Museu Histórico Nacional e a elaboração de seu primeiro regulamento ocorreram em 2 de agosto de 1922, pelo Decreto nº. 15.596, que no seu
artigo inicial considerava que: “Será da maior conveniência para o estudo da
História Pátria reunir os objetos a ela relativos que se encontram nos estabelecimentos oficiais e concentrá-los em um museu, que os conserve, classifique e exponha ao público, e, enriquecido com os obtidos por compra ou por doação ou
legado, contribua, como escola de patriotismo, para o culto do nosso passado”.
O prédio designado para abrigar o Museu foi o conjunto arquitetônico da antiga Ponta do Calabouço, onde, no século XVII, foi construído o Forte de Santiago da Misericórdia e, no século seguinte, incorporados a Casa do Trem e o
Arsenal de Guerra.
Sua criação ocorreu no contexto da Exposição Internacional do Centenário da
Independência do Brasil. Um dos pavilhões da Exposição, o das Grandes Indústrias, foi instalado na antiga Casa do Trem, onde duas salas foram destinadas ao
Museu, sendo, ainda no mês de outubro de 1922, abertas à visitação pública.
O MHN ficou alocado na estrutura do Ministério de Justiça e Negócios Interiores, passando, em 1930, para o recém criado Ministério da Educação e Saúde.
Ficou na estrutura do Ministério da Educação e Cultura (MEC), instituído em
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1953, como órgão da administração direta, até 1981. Nesse ano, as reformas
realizadas no âmbito do MEC, que resultaram na criação da Secretaria de Cultura, através da Portaria nº. 274, de 10 de abril, geraram alterações significativas.
Nessa nova organização, a Secretaria de Cultura passou a englobar duas Subsecretarias – a de Assuntos Culturais e a do Patrimônio, esta formada pelo ex
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pela Fundação Nacional Pró-Memória. Diversos museus, antes integrados à administração direta do Ministério, entre eles, o MHN, foram agregados à Pró-Memória,
através da Portaria nº. 585, de 1981. Com a dissolução da Pró-Memória, em 1990,
esses órgãos foram transferidos para o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), onde permaneceram até 1994. A partir dessa data, a denominação
IPHAN substituiu a de IBPC, mantendo os museus em sua estrutura. Em 2009,
com a criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), a partir da Lei nº.
11.906, de 20 de janeiro, o MHN, assim como outros museus do IPHAN, passou
a fazer parte desse Instituto.
O processo para tombamento (1392-T-97) dos prédios que formam o edifício
do MHN e das coleções que ali se abrigam foi aberto em 1997, porém esses
bens só foram tombados e inscritos no Livro do Tombo Histórico, em 2009.
Ficou excluída do tombamento a Coleção Bibliográfica do Museu, composta
por mais de 25.000 itens, em função da carência de informações detalhadas
sobre esse material.
O MHN possui um acervo constituído por peças históricas e artísticas, distribuídas em categorias diversas, como mobiliário, porcelana, prataria, arte sacra, ourivesaria, iconografia e numismática. O Museu publica, desde 1940, os
Anais do Museu Histórico Nacional.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Museu Histórico Nacional; ACI/RJ. Processo 1392-T-97.

Museu Nacional [38]

Endereço: Quinta da Boa Vista. São Cristóvão. Rio de Janeiro/RJ.
A origem da Instituição remonta à vinda da Corte portuguesa para sua colônia
americana, em 1808. Dez anos após sua chegada, Dom João VI, através do Decreto de 6 de junho de 1818, mandou criar o Museu Real: “Cria um Museu nesta
Corte, e manda que ele seja estabelecido em um prédio do Campo de Sant`Anna
que manda comprar e incorporar aos próprios da Coroa”.
O Museu foi organizado com o material remanescente do acervo da Casa de
História Natural – conhecida como Casa dos Pássaros –, composto de objetos
de história natural e coleções mineralógicas, tendo como seu primeiro diretor
o franciscano José da Costa Azevedo. Em 1819, a coleção foi ampliada com
exemplares minerais e artefatos indígenas, e duas de suas salas inferiores foram
abertas ao público uma vez por semana.
Com a independência do Brasil, o Museu Real passou a denominar-se Museu
Imperial e Nacional.
Ao longo da década de 1820, o Museu acrescentou a seu acervo peças coletadas por naturalistas estrangeiros que vieram para o Brasil, como Johann Nat-
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terer, Friedrich Sellow e Georg Heinrich
von Langsdorff. Também nesse período,
foram adquiridas as cinco múmias e as
estatuetas funerárias egípcias, que fazem
parte de sua coleção.
Com a proclamação da República, foi
adotada a denominação de Museu Nacional
e, em 1892, suas instalações foram transferidas do Campo de Santana para a Quinta
da Boa Vista. Nesse mesmo ano, também
deixou de estar subordinado ao Ministério
da
Instrução Pública, Correios e TelégraMuseu Nacional, Quinta da Boa Vista. Rio de Janeiro/RJ.
fos, sendo transferido para o Ministério da
Fachada principal. s/a, s/d. ACI/RJ, Série Inventário.
Justiça e Negócios Interiores. Ainda na década de 1890, foi lançada a revista trimestral Os Arquivos do Museu Nacional.
Em 1946, na gestão de Heloísa Alberto Torres, o Museu foi incorporado à
Universidade do Brasil. Suas atribuições foram, então, definidas como as de:
“coligir, classificar e conservar materiais, organizando coleções em séries e exposições públicas; realizar estudos e pesquisas; divulgar conhecimentos e cooperar com as escolas e faculdades da Universidade do Brasil com fins de ensino
e pesquisa”. Em 1965, a Universidade do Brasil passou a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, a cuja estrutura acadêmica o Museu Nacional
está integrado.
O prédio onde funciona o Museu, desde 1892, foi a residência da monarquia
portuguesa e da família imperial brasileira até 1889. Foi sede, também, da realização da Assembleia Constituinte de 1890. O Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN) tombou o Prédio do Museu Nacional ou o Paço
de São Cristóvão, em 11 de maio de 1938, inscrevendo-o nos Livros do Tombo
de Belas Artes e Histórico (Processo 101-T-38). A Coleção Balbino de Freitas
de Conchais do Litoral Sul (Processo 77-T-38) foi inscrita no Livro do Tombo
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 1948.
Um representante do Museu Nacional tem acento permanente no Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Museu Nacional.

Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) [32; 38; 42]
Endereço: Avenida Rio Branco, 199. Centro. Rio de Janeiro/RJ.

O Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) foi criado pela Lei nº. 378, de 13
de janeiro de 1937, cujo artigo 48 determinava: “Fica criado o Museu Nacional
de Belas Artes, destinado a recolher, conservar e expor as obras de arte pertencentes ao patrimônio federal”. O Museu ficava subordinado ao Ministério
da Educação e Saúde, fazendo parte da categoria de Instituições de Educação
Extraescolar dos Serviços relativos à Educação. A lei estipulava, também, que
o Museu deveria ser alocado no edifício ocupado pela Escola Nacional de Belas
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Artes – que se situava no endereço atual do
MNBA – e que deveria herdar, juntamente
com o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN), criado pela
mesma lei, as funções exercidas pelo extinto Conselho Nacional de Belas Artes.
Em 1978, através do Decreto nº. 81.454,
de 17 de março, o Museu foi incorporado à
Fundação Nacional de Arte (FUNARTE),
sendo transferido, em 1981, para a Fundação
Nacional Pró-Memória, através da Portaria
nº. 585, de 29 de outubro. Com a dissolução Museu Nacional de Belas Artes. Fachada principal e lateral.
da Pró-Memória, em 1990, o MNBA pas- Foto de Hamilton Corrêa, 1976. ACI/RJ. Série Inventário/
sou para o então criado Instituto Brasileiro Museu Nacional de Belas Artes.
do Patrimônio Cultural e, em 1994, para o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Desde 2009,
o MNBA faz parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), a partir da Lei
nº. 11.906, de 20 de janeiro, que criou esse Instituto.
O acervo destinado ao Museu foi constituído, inicialmente, por obras de arte
vindas com a Corte portuguesa, em 1808, e foi sendo acrescido por peças trazidas
pela Missão Artística Francesa, em 1816, e por diversas aquisições feitas ainda
no século XIX. A coleção foi sendo constituída com objetivos didáticos, tendo
sido administrada, durante o Império, pela Academia Imperial de Belas Artes,
que, em 1890, tornou-se Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e que, hoje,
funciona na Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O arquiteto responsável pelo projeto do prédio do Museu foi um dos professores da ENBA, Adolfo Morales de Los Rios. O edifício foi elaborado no estilo eclético e traz referências de certos palácios renascentistas franceses, como
o Louvre, em Paris, além de apresentar características formais neoclássicas. O
prédio do MNBA foi tombado (Processo 860-T-72) pelo IPHAN e inscrito no
Livro do Tombo de Belas Artes, em 24 de maio de 1973.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Museu Nacional de Belas Artes.

Museu Nacional do Ferro [44]

Endereço: Floresta Nacional de Ipanema. Estrada Vicinal Ipê, 265 - km 19,5. Iperó/SP.
O Museu nunca foi efetivamente criado. Um projeto, datado de 1976, dedicado
à reestruturação do Centro Nacional de Engenharia Agrícola (CENEA), do
Ministério da Agricultura, foi elaborado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha,
que sugeriu a instalação de um “Museu do Ferro” na Casa das Armas Brancas,
edificação pertencente ao conjunto das ruínas da Antiga Fábrica Real de Ipanema, localizada no município de Iperó, no Estado de São Paulo.
A Antiga Fábrica de Pólvora é considerada um sítio histórico de alta significação para a siderurgia nacional. O seu conjunto representa a época pioneira do
setor de siderurgia no Brasil, pois foi nesse local que, no início do século XIX,
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foi obtida a primeira corrida de ferro gusa em alto-forno. Nessa área foram, também, descobertas, em 1974, as ruínas de uma barragem de pedra e gres, datada
do século XVI e construída pelos bandeirantes para movimentar as máquinas
utilizadas na exploração do minério de ferro.
O tombamento federal da área da Antiga Fábrica ocorreu em 24 de setembro de 1964, sendo inscrita no Livro do Tombo Histórico (Processo 0727-T64). No início da década de 1980, obras de restauração e recuperação, além de
prospecções arqueológicas, foram implementadas pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e realizadas em convênio com a Universidade de São Paulo.
Somente duas edificações, que compreendiam o edifício da administração do
CENEA, além do alojamento, foram construídas segundo o projeto de Paulo
Mendes. Atualmente o mezanino é ocupado pelo Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e as salas de aula e
auditórios são, eventualmente, utilizados em congressos e outros eventos.
Desde 1992, após a extinção do CENEA, a Fazenda de Ipanema passou a
ser administrada pelo IBAMA. Parte da área ficou conhecida como Floresta
Nacional de Ipanema e, atualmente, é uma reserva ecológica expressiva da mata
atlântica do Estado de São Paulo.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/Fábrica de Ferro São João do Ipanema; ACI/RJ. Série
Obras/Fábrica de Ferro São João do Ipanema.

Museu Regional de Olinda [45]

Endereço: Rua do Amparo, 128. Carmo. Olinda/PE.

Interior do Museu Regional de Olinda/
PE. ACI/RJ. Série Inventário/Museu –
Museu Regional.

Criado pelo Decreto nº. 363, de 28 de dezembro de 1934, o
Museu foi inaugurado em 17 de março de 1935, por iniciativa
do diretor do Museu do Estado de Pernambuco, José Maria
de Albuquerque, instituição à qual ficava subordinado.
Seu acervo foi composto com peças relacionadas diretamente à história regional de Olinda e datadas dos séculos
XVII a XIX, tais como: móveis, cristais, porcelanas, imagens, gravuras, pinturas, metais; além de obras de destaque,
como o altar de Nossa Senhora do Rosário pertencente à
antiga Sé de Olinda; um armário da Câmara do Senado,
datado do século XVII; painéis e azulejos portugueses e
gravuras holandesas retratando a cidade de Olinda sob o
domínio batavo.
As reformas do casarão ocorreram durante a década de
1950, sob a responsabilidade da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) em convênio
com a Prefeitura Municipal, ficando fechado por um longo período.
Somente em 1989, o Museu voltou a funcionar plenamente, com novas modificações na organização do acervo
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realizadas pela diretora e artista plástica Tereza Rego, e com a incorporação
de novas peças doadas pelo Museu do Estado. A intenção era criar um espaço
que interagisse com a comunidade local e com os seus visitantes. Para isso, foram
criados novos espaços de circulação de pessoas, como jardins para atividades artísticas, áreas de descanso e fontes de água. Foi inaugurada a sala Laura Nigro, local
reservado a exposições temporárias.
O Casarão-sede do Museu Regional, erigido na segunda metade do século XVIII,
não é tombado, individualmente, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Porém, ele se situa dentro do perímetro de tombamento
do Conjunto Urbanístico, Paisagístico e Arquitetônico de Olinda, que foi inscrito
no Livro do Tombo de Belas Artes, no Livro Histórico e no Livro Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico, em 19 de abril de 1968 (Processo 0674-T-62).
Além da proteção federal, a cidade de Olinda foi erigida como Monumento Nacional pela Lei nº. 6.863, de 26 de novembro de 1980, e também recebeu o título
de Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade da UNESCO, em 1982.
Fonte: ACI/RJ. Processo de Tombamento 0674-T-62; ACI/RJ. Série Inventário/Museu
Regional de Olinda; ACI/RJ. Série Obras/Museu Regional de Olinda.

Museu Regional de São João Del Rei [44]
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 12. São João Del Rei/MG

O sobrado, no qual o Museu Regional de São João Del Rei foi instalado, data
de 1859 e, segundo parecer de Alcides Rocha Miranda, no Processo de Tombamento 361-T-46, de 7 de maio de 1946, o edifício em questão “vale como
padrão de construção altamente expressivo do que foi a arquitetura civil em São
João Del Rei no meado do século XIX, caracterizada principalmente pela profusão ornamental e pelo ar festivo das fachadas, o que raramente acontece com
a arquitetura das demais cidades mineiras, em geral comedida e circunspeta, e
só vai encontrar analogia na arquitetura tradicional baiana do mesmo período”.
O casarão estava localizado dentro do perímetro urbano de tombamento do
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São João Del Rei (Processo 006-T-38),
inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes,
em 04 de março de 1938, pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN). Isso não impediu que sofresse
um processo de demolição parcial dos seus
segundo e terceiro pavimentos.
Desde 1943, o imóvel ainda era propriedade particular da família Resende, que
tinha a intenção de instalar um hotel no lugar do sobrado. A Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN)
firmou um acordo com os proprietários com
vistas a elaborar um projeto de adaptação do Museu Regional de São João Del Rei/MG. Prédio demolido
edifício, de modo a transformá-lo em esta- parcialmente. s/a, s/d. ACI/RJ, Série Inventário.

142

belecimento hoteleiro. Porém, antes da conclusão desse projeto, o prédio foi demolido
parcialmente. Ao lado de medidas judiciais
cabíveis, a DPHAN, procurando salvar a
edificação, promoveu o seu tombamento individual (Processo 0361-T-46), inscrevendo
o prédio nos Livros do Tombo Histórico e
de Belas Artes, em 1 de agosto de 1946. Outra medida adotada foi a desapropriação do
imóvel, declarado de utilidade pública, em 7
de outubro de 1946, através do Decreto nº.
21.902, pelo qual passava a ser propriedade
da União.
Museu Regional de São João Del Rei/MG. Fachada restauO Museu Regional está funcionando aturada. s/a, jun. 1963. ACI/RJ, Série Inventário.
almente no mesmo sobrado restaurado, e
seu acervo ocupa os três pavimentos do edifício, sendo composto, basicamente,
por móveis, imaginárias, objetos de arte sacra, ex-votos, artesanato popular, peças
que abrangem o período do século XVIII e XIX.
No Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, existe um rico acervo
sobre o edifício sede do Museu Regional, desde fotos do imóvel com os pavimentos superiores quase inteiramente demolidos, até as imagens do imóvel
reconstituído entre 1963 e 1967, além de fotos de parte do acervo museológico.
A partir de 2009, o Museu passou a fazer parte do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Fonte: ACI/RJ. Processo de Tombamento 0361-T-46; ACI/RJ. Processo de Tombamento 0068-T-38; ACI/RJ. Série Inventário/Museu Regional de São João Del Rei.

Nilomex [30; 32; 33]

Endereço: Rua Nilo Peçanha, 61. Centro.
Rio de Janeiro/RJ.
Denominação atribuída ao prédio que
se localiza na esquina entre as ruas Nilo
Peçanha e México, no centro da cidade do
Rio de Janeiro. Abrigou a primeira sede do
Serviço do Patrimônio Artístico Nacional
(SPHAN), entre 1936 e 1945. Nesse ano,
o SPHAN foi transferido para o prédio do
então Ministério da Educação e Saúde, hoje
Palácio Gustavo Capanema.
Primeira Sede do SPHAN. Edifício Nilomex. Rio de
Janeiro/RJ. Foto de Eduardo Fernandes Mello, dez.
1986. ACI/RJ. Série Inventário.
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Oscar Niemeyer [37]
(Rio de Janeiro/RJ, 1907)

Formou-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), em
1934. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar no escritório de Lucio Costa e
Carlos Leão. Mais tarde, em 1936, foi convidado por Leão para integrar a comissão criada para definir os planos de construção do prédio sede do Ministério da
Educação e Saúde (MES), na cidade do Rio de Janeiro. A Comissão contou com
a supervisão do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, ao qual Niemeyer auxiliou
como desenhista, propondo algumas mudanças na obra, como o prolongamento
dos pilotis e a substituição das janelas por brise soleil, além da construção de um
terraço-jardim, em vez de um teto-jardim.
Seu primeiro projeto individual data de 1937, a Obra do Berço, edificação situada
no bairro da Lagoa/RJ, que incorporou as principais inovações arquitetônicas da
época. Entre os anos de 1940 e 1944, o arquiteto projetou o conjunto arquitetônico da Pampulha por encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino
Kubitschek. O projeto marcou sua obra ao romper com os conceitos rigorosos do
funcionalismo. No projeto, Niemeyer utilizou formas novas, de superfícies curvas, como maneira de explorar as possibilidades plásticas do concreto armado.
Em 1947, foi convidado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a participar da comissão de arquitetos encarregada de definir os planos da construção de
sua sede em Nova York. Seu projeto foi escolhido como base do plano definitivo
para a sede. Em 1955, projetou um Museu em Caracas, na Venezuela, e os edifícios do novo bairro Hansa, dentro do programa internacional de reconstrução
de Berlim. No ano seguinte, novamente convidado por Juscelino Kubitschek,
participou da construção da nova capital, sendo nomeado, em 1958, arquitetochefe de Brasília. Como resultado dessa experiência, publicou, em 1961, o livro
Minha experiência em Brasília.
Entre seus projetos mais importantes, destacam-se os do Parque do Ibirapuera,
em São Paulo, a sede do Partido Comunista Francês, em Paris, a Escola de Arquitetura de Argel, na Argélia, e a sede da Editora Mondadori, em Milão.
Foi o primeiro arquiteto brasileiro a expor no Museu do Louvre, em Paris, em 1965.
Recebeu homenagens, como reconhecimento de seu trabalho, em exposições no Brasil e no exterior, como a ocorrida no Centro Georges Pompidou, em Paris, em 1979.
O arquiteto foi premiado no Brasil e no exterior diversas vezes: em 1949, foi
nomeado membro honorário da American Academy on Arts and Sciences, dos Estados Unidos; em 1965 recebeu a Medalha Juliot-Curie; e, em 1968, o prêmio
da revista Architecture d'aujourd'hui, em Paris. Foi também premiado com a medalha Homenagem do Instituto de Arquitetos Norte-Americanos, em 1970, e,
em 1973, recebeu a medalha da Academia Polonesa de Arquitetura. Em 1980, foi
promovido para Chevalier de La Légion d'Honneur e nomeado membro do comitê
dos conselheiros artísticos da Unesco, em Paris. No ano de 1991, em Brasília, foi
condecorado pelo Ministério das Relações Exteriores com a Grã-Cruz da Ordem
de Rio Branco e, em 1995, recebeu a insígnia da Ordem do Mérito Cultural.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Oscar Niemeyer.
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Oswaldo Teixeir a [31; 32; 38]

(Rio de Janeiro/ RJ, 1904 – Rio de Janeiro/ RJ, 1974)
Oswaldo Teixeira do Amaral estudou no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro e na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), durante a década de 1920.
Foi professor de pintura e desenho em várias instituições, inclusive na ENBA
e no Instituto Nacional de Educação, entre 1932 e 1937. Indicado por Getúlio
Vargas, ocupou o cargo de secretário de Rodrigo Melo Franco de Andrade, no
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), de 1936 a 1937,
quando foi designado o primeiro diretor do Museu Nacional de Belas Artes
(MNBA), o qual dirigiu até 1961.
Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas, nacionais e internacionais, das quais se destacam: Pintura Religiosa (1943), Um Século de Pintura Brasileira:
1850-1950 (1950) e O Trabalho na Arte (1958), todas ocorridas no MNBA.
Conquistou uma série de premiações e menções honrosas por conta de seus trabalhos. No Salão Nacional de Belas Artes, recebeu, dentre outros, o Prêmio de
Viagem à Europa, em 1924. Foi agraciado, pelo Salão Paulista de Belas Artes, com
diversos prêmios, ao longo das décadas de 1930 até 1960. Foi contemplado, ainda,
com as Grandes Medalhas de Ouro nos Salões de Curitiba e de Porto Alegre.
Em 1973, o crítico Roberto Pontual organizou uma retrospectiva de sua obra
na Galeria Grupo B, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi homenageado no
Salão Paulista de Belas Artes.
Foi membro da Academia Brasileira de Belas Artes, da Academia de Arte do
Rio de Janeiro e da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa. Integrou, também, a Comissão Nacional de Belas Artes.
Escreveu o livro Getúlio Vargas e a arte no Brasil, em 1940. Sua obra figura no
acervo do MNBA e da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Fonte: AYALA , Walmir (coord.). Dicionário brasileiro de artistas plásticos. V. 4 (Q a Z). Brasília: Instituto Nacional do Livro/Ministério da Educação e Cultura, 1980.

Palácio da Cultur a [59]

Endereço: Rua da Imprensa, 16. Rio de Janeiro/RJ.
Construído entre 1936 e 1945, foi inaugurado em 1947, para ser a sede do
Ministério da Educação e Saúde. Foi projetado por uma equipe de arquitetos
composta por Lucio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo
Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira. O arquiteto Le Corbusier
participou no início dos projetos.
Desde 1985, passou a se chamar Palácio Gustavo Capanema em homenagem
ao ministro responsável por sua construção.

Paulo Thedim Barreto [37; 42; 59]

(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,
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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 M. F. de Andrade, quando 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.

Pedro Calmon [37]

(Amargosa/BA,1902 – Rio de Janeiro/RJ, 1985)
Pedro Calmon Moniz de Bittencourt formou-se em direito pela Universidade
do Rio de Janeiro, em 1924. Nessa cidade, foi secretário da Comissão Promotora dos Congressos do Centenário da Independência. Em 1925, foi aprovado
em concurso para o cargo de conservador do Museu Histórico Nacional, onde,
além de realizar uma reforma administrativa bastante ampla, criou a cadeira de
História da Civilização Brasileira.
Em 1935, ministrou a cadeira de História da Civilização Brasileira, na Universidade do Distrito Federal, além de ter sido professor da Pontifícia Universidade
Católica e da Faculdade de Filosofia Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Em 1939,
tornou-se catedrático da disciplina de Direito Público Constitucional, na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, instituições das quais
foi, respectivamente, diretor, durante dez anos, e reitor, entre 1948 e 1966. Foi,
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também, catedrático, a partir de 1955, da disciplina de História do Brasil, no
Colégio Pedro II.
Pedro Calmon iniciou sua carreira política como deputado estadual do Estado da
Bahia, ainda no final da década de 1920. Entre 1950 e 1951, retornou à atividade
política como ministro da Educação e Saúde, no governo de Eurico Gaspar Dutra.
Publicou diversos trabalhos nas áreas em que atuou. Em 1926 lançou o seu
primeiro trabalho jurídico, Direito de propriedade; em 1933, publicou O rei cavaleiro:
vida de D. Pedro I; e, em 1935, o primeiro tomo da História social do Brasil. Tais
obras o habilitaram a candidatar-se para a Academia Brasileira de Letras, instituição que o recebeu em 1936.
Foi membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 1946 a 1985, tendo sido relator em diversos processos de tombamento.
Calmon foi premiado com diversas condecorações no Brasil e no exterior,
como: o título de Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e de doutor honoris causa das Universidades de Coimbra, de Quito, de Nova York,
de San Marcos e da Universidade Nacional do México.
Além de membro da Academia Brasileira de Letras, fez parte da Sociedade de
Geografia do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e
de institutos regionais semelhantes, da Academia das Ciências de Lisboa e da
Academia Portuguesa de História. Era membro do Conselho Federal da Cultura
e do Conselho Editorial da Biblioteca do Exército.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Pedro Calmon.

Prudente de Mor ais Neto (Ver Fr ancisco de
Paula Prudente de Mor ais, Neto)
R aimundo Otávio da Trindade, cônego [43]
(Furquim/MG, 1883 – Belo Horizonte/MG, 1962)

Fez seus primeiros estudos em casa, completando-os mais tarde no Seminário
de Mariana, onde foi ordenado sacerdote, em 04 de abril de 1908. Foi vigário
em Rio Doce, Limeira, São Domingos do Prata e Barra Longa, além de Ponte
Nova, cidade na qual chegou a presidir a Câmara Municipal por 36 dias. Em
Mariana, foi cônego, tesoureiro-mor e chanceler da Arquidiocese, dirigindo, por
certo tempo, o seu arquivo eclesiástico. Foi diretor, também, do Ginásio Dom
Helvécio, em Ponte Nova, e do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Em
1960, foi nomeado Camareiro Secreto pelo Papa João XXIII.
Membro do Colégio Brasileiro de Genealogia e do Instituto Genealógico
Brasileiro, produziu diversos trabalhos, dos quais se destacam: A semana santa,
de 1916; Genealogias mineiras, de 1923; Arquidiocese de Mariana: subsídios para sua
história, de 1928; A família dos Andradas, de 1941; e o Índice alfabético dos autos de
testamentária, de 1943.
Escreveu, na Revista do Patrimônio, o artigo “A Igreja de São Francisco de Assis
de Mariana”, em 1947, e, também, a obra Instituições de igrejas no bispado de Mariana,
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na série Publicações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), em 1945.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Raimundo Trindade; ACI/RJ. Série Arquivo Técnico Administrativo/Subsérie Representantes/Raimundo Trindade.

R aphael Carneiro da Rocha [37]
(? – Rio de Janeiro/RJ, 1991)

Foi um dos primeiros consultores jurídicos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), quando ainda não havia este cargo no quadro
da Instituição. No início da década de 1940, prestou serviços de consultoria
jurídica para a elaboração do regimento interno do Órgão.
Sua tese de Livre Docência, O código penal brasileiro e os crimes contra o Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, de 1967, foi dedicada ao estudo da caracterização
penal dos crimes contra o patrimônio artístico e histórico brasileiro.
Nas reuniões do Conselho Consultivo, ocorridas entre junho de 1955 e junho
de 1957, desempenhou as funções de secretário.
Em 1988, pediu dispensa de seu cargo de assessor em protesto à exoneração de
Oswaldo José de Campos Melo do cargo de secretário do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.
O jurista também foi membro do Conselho Fiscal da Fundação Casa de Rui
Barbosa, tendo se desligado da função em 1989.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Raphael Carneiro da Rocha.

R aul Leitão da Cunha [47]

(Rio de Janeiro/RJ, 1881 – Rio de Janeiro/RJ, 1947)
Formou-se, em 1903, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, especializando-se em anatomia patológica na Europa. Foi diretor do Serviço Anatomopatológico do Hospital Nacional dos Alienados, de 1905 a 1907, e, em 1920,
tornou-se diretor dos Serviços Sanitários do Rio de Janeiro, assessorando Carlos
Chagas. No magistério, foi professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, de 1907 até seu falecimento. Atuou, entre 1926 e 1929, como examinador de
concursos para professores de anatomia e fisiologia artística, na Escola Nacional
de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
Eleito vereador, em 1928, pelo Rio de Janeiro, então Distrito Federal, exerceu
o mandato até 1930. Nos anos 1940, ainda no Estado Novo, foi reitor da Universidade do Brasil. Após a deposição de Getúlio Vargas, no governo provisório
de José Linhares, tornou-se ministro da Educação e Saúde, de outubro de 1945
a janeiro de 1946, em substituição a Gustavo Capanema.
Foi membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Paulista de Medicina.
Entre diversas obras sobre medicina, escreveu, em 1928, A crise atual do ensino no Brasil.
Fonte: ABREU, Alzira Alves de Abreu et al. Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930.
Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC , 2001.
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Renato Soeiro [37; 42; 43; 47]

(Belém/PA, 1911 – Rio de Janeiro/RJ, 1984)
Renato de Azevedo Duarte Soeiro teve uma atuação marcante, por quatro décadas, no campo do patrimônio. Desde os primeiros tempos das práticas de
preservação, em fins dos anos 1930, integrou o grupo dos primeiros arquitetos
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em 1938,
tornou-se assistente técnico no SPHAN; 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, entre outros.
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. Ainda assim, sempre ocupou cargos de direção na instituição federal de patrimônio e manteve correspondência
frequente com seus subordinados no Brasil e com o diretor do órgão, Rodrigo
de Melo Franco de Andrade. 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 no cargo de 1967 a 1979.
Como diretor, esforçou-se em aumentar a relevância do órgão junto ao governo
federal com a mudança da designação da Instituição – de Diretoria para Instituto
– , o que ocorreu em 1970. Sua administração também organizou o importante
Programa das Cidades Históricas (PCH) que, no início da década de 1970, fez
aumentar substancialmente os recursos destinados à preservação do patrimônio,
além de ter estimulado os 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.

Ato da posse de Renato Soeiro como
Diretor do IPHAN, pela segunda vez.
Brasília, 21/03/1974. s/a. ACI/RJ.
Série Personalidades/Renato Soeiro.

149

Foi eleito sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1971, e exerceu as funções de Diretor do Departamento de Assuntos Culturais do MEC,
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 do 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. Vol. 2. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1992.

Revista do Patrimônio [39]
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 2009, foram lançados 33 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.

Rodrigo Bretas de Andr ade [39]

(Cachoeira do Campo/MG, 1815 – Ouro Preto/MG, 1866)
Rodrigo José Ferreira Bretas, intelectual mineiro do século XIX, foi educador
atuante na Província de Minas Gerais. A partir de 1841 foi professor de Retórica e Filosofia em colégios de Barbacena. No ano seguinte, foi transferido para
Ouro Preto, assumindo a mesma disciplina no Colégio Assunção. Casando-se
em 1845, mudou-se para Vila do Bonfim, onde fundou o seu próprio colégio.
Permaneceu nessa cidade até 1850, quando assumiu o cargo de Oficial Maior da
Secretaria de Governo da Província de Minas Gerais, substituindo o presidente
da Província em algumas ocasiões. Por essa época foi também deputado da Assembleia Legislativa Provincial e Diretor Geral da Instrução Pública mineira.
Entre os anos de 1856 e 1857, realizou pesquisas para o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB) nos arquivos da Província. Nesse período, Rodrigo Bretas teve contato com documentos que lhe possibilitaram escrever a obra
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Traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa mais conhecido pelo apelido
de Aleijadinho, biografia do artista mineiro, impressa em janeiro de 1858. Ao fim
desse mesmo ano, foi aceito pelo IHGB, na categoria de Sócio Correspondente,
em reconhecimento ao seu trabalho de pesquisa e à qualidade de sua publicação.
Dois anos depois, em 1860, por conta da reestruturação da administração na
Província de Minas Gerais, Bretas foi nomeado Inspetor Municipal da Instrução
Pública de Ouro Preto, devido à extinção da Diretoria Geral da Instrução
Pública. No ano seguinte, foi aceito como diretor do Externato Oficial de Ouro
Preto, sendo também professor das cadeiras de Matemáticas Elementares e de
Gramática Portuguesa. Em 1864 foi confirmado no cargo de Inspetor Municipal
da Instrução Pública. Era o bisavô de Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo José Ferreira Bretas.

Rodrigo Melo Fr anco de Andr ade
[29-37; 39-43; 45; 46; 48-53; 59]
(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, tornou-se 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 São 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 nela 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, também, pesquisas, 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,
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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 de Andrade, 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 de Andrade preocupouse também 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.
Foi agraciado com os seguintes títulos: dou- Rodrigo Melo Franco de Andrade. Foto de Marcel Gautor honoris causa pela Escola de Belas Artes da therot, s/d. ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo
Universidade do Recife; vogal correspondente Melo Franco de Andrade.
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, em 1936; Brasil, monumentos históricos e arqueológicos, no México, em 1952; Rio Branco e Gastão da Cunha, em 1953; Artistas
coloniais, em 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.
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, em
uma referência às dificuldades enfrentadas para o cumprimento das atribuições
institucionais, além de uma clara valorização da figura do diretor.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Rodrigo Melo Franco de Andrade.

Roquette-pinto (ver Edgar Roquette-Pinto)
Rubens Borba de Mor ais [50]
(Araraquara/SP, 1899 – São Paulo/SP, 1986)

Estudou Letras, em Genebra/Suíça, e estagiou em administração e gestão de
bibliotecas, nos Estados Unidos, com bolsa da Fundação Rockfeller.
Criou, no Brasil, o primeiro curso dedicado ao ensino da biblioteconomia, ligado à Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Fundou, juntamente com ou-
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tros participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, as revistas Klaxon e Terra
Roxa e Outras Terras, importantes veículos da produção literária modernista. Na
década de 1930, constituiu, juntamente com Mário de Andrade e Sérgio Milliet,
o grupo responsável pela criação do Departamento de Cultura da cidade de São
Paulo, ao qual acabou indicado como diretor da Divisão de Bibliotecas. Nesse
cargo, promoveu a construção do prédio da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Rubens Borba foi também um dos fundadores da Associação Paulista de
Bibliotecários e diretor da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, tendo atuado
ainda em diversas organizações no exterior. Na ONU, foi subdiretor dos serviços
bibliotecários e diretor do centro de informações da Instituição em Paris, além de
diretor da Biblioteca das Nações Unidas, em Nova York. Após a aposentadoria
compulsória realizou diversas pesquisas em bibliotecas portuguesas, das quais
resultaram alguns de seus livros. Entre 1968 e 1973, foi professor na Universidade
de Brasília, onde recebeu o título de professor emérito e tornou-se membro da
Academia Brasiliense de Letras. De volta a São Paulo, onde viveu seus últimos
anos na cidade de Bragança Paulista, o bibliófilo tornou-se membro do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo e da Spanic Society of America, de Nova York.
Muitas foram as obras escritas por Rubens Borba de Morais, especialmente as
dedicadas à bibliografia brasileira colonial como o Manual de estudos brasileiros, a
Bibliografia brasileira do período colonial e a Bibliographia Brasiliana, rare books about
Brazil. Escreveu, também, livros de ficção como o drama Le chevalier au barijel,
com colaboração de Constant Bourquin e encenado em Genebra, em 1919, além
de Domingo dos séculos, publicado no Rio de Janeiro, em 1924.
Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral. Entrevista concedida por Rubens Borba ao projeto
Memória Oral/SPHAN Pró-Memória, em 22 de outubro de 1982.

Santa Casa de Misericórdia de Campos [35; 36]
Endereço: Avenida Pelinca, 115. Campos dos Goytacazes. Rio de Janeiro

Santa Casa da Misericórdia de Campos (RJ). s/a, s/d.
ACI/RJ. Série Inventário.

O hospital da Santa Casa de Misericórdia de Campos foi construído entre 1829 e
1838, anexo à Igreja de Nossa Senhora Mãe
dos Homens, edificação construída ainda
no final do século XVIII. A Santa Casa
participou da criação de importantes instituições do Estado do Rio de Janeiro, como
da Fundação Benedito Pereira Nunes, da
Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, da Faculdade de Medicina de Campos e
do Hospital Escola Álvaro Alvim.
As edificações da Santa Casa e da Igreja foram inscritas, em janeiro de 1956,
pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN), no Livro de
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Tombo Histórico, “por seu valor histórico e arquitetônico”, segundo parecer de
Carlos Drummond de Andrade. Cinco anos depois, em maio de 1961, a inscrição
foi retirada por força de despacho do presidente da República Jânio Quadros. O
“destombamento” atingiu também a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor da DPHAN, enviou um longo apelo
ao ministro da Educação e Cultura, Brígido Tinoco, no sentido de evitar a perda
das edificações. Contudo, o conjunto acabou sendo demolido pelo proprietário
dos imóveis, a Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Campos, que pretendia liberar o quarteirão para novas construções.
Fonte: ACI/RJ. Processo 0519-T.

São Luís (Cidade) [48]

Município e Capital do Estado do Maranhão.
Apesar da Capitania do Maranhão ter sido destinada, em 1534, ao português
João de Barros, a ilha de São Luís só foi efetivamente ocupada, em 1612, por
franceses comandados por Daniel de La Rouche, senhor de La Ravardière. Em
1615, a ilha foi retomada pelos portugueses, que, dessa vez, garantiram a ocupação da terra trazendo casais de açorianos para povoá-la. A cidade tornou-se, em
1621, a capital do Estado do Maranhão, separado do Estado do Brasil. Porém,
ainda no século XVII, São Luís foi tomada pelos holandeses, que permaneceram
na cidade de 1641 a 1644. Em 1751, a capital foi transferida para Belém, e, em
1772, o Estado do Grão-Pará e Maranhão foi unificado ao Estado do Brasil.
Tradicionalmente baseada na agricultura de cana-de-açúcar, cacau, arroz e tabaco, a economia da região teve um grande impulso, a partir do século XIX, com a produção algodoeira, que se tornou a principal atividade econômica
da região no período, trazendo grande dinamização à cidade, cuja posição estratégica – localizada
na desembocadura de quatro rios e banhada pelo
Oceano Atlântico – fez de seu porto o principal
do Maranhão. A cidade chegou a ser considerada a
quarta mais importante do Brasil.
O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São
Luís foi tombado e inscrito nos Livros do Tombo
de Belas Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), em 1974 (Processo
0454-T-51). Fazem parte do perímetro de tombamento cerca de 1000 edificações, a maioria de arquitetura
civil, com construções dos séculos XVIII e XIX. Em
1997, o Centro Histórico de São Luís foi reconhecido
Sobrado com loja na Rua Afonso Pena. São Luís/
como patrimônio mundial pela UNESCO.
Fonte: ACI/RJ. Série Inventário/São Luís.
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MA. Foto de Marcel Gautherot, s/d. ACI/RJ.
Série Inventário.

Seção de Arte
(Ver Divisão de Estudos e Tombamento)
Seção de História
(Ver Divisão de Estudos e Tombamento)
Seção de Obr as
(Ver Divisão de Conservação e Restaur ação)
Seção de Projetos
(Ver Divisão de Conservação e Restaur ação)
Serviço Auxiliar (Ver DPHAN)
Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN) [29; 30; 32; 39; 47]
(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 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
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 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 378 criou, também, o Conselho Consultivo do SPHAN, como um órgão
necessário ao funcionamento do Serviço, estipulando a necessidade de coopera-
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ção “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 Rebelo 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.

Sete Povos das Missões [33; 44]

Municípios de São Nicolau, São Miguel, São Borja, São Luiz Gonzaga, EntreIjuis e Santo Ângelo/RS.
Os Sete Povos das Missões Guaranis referem-se ao conjunto de reduções indígenas, organizadas pela Companhia de Jesus, entre os séculos XVII e XVIII, em
territórios da América portuguesa e espanhola. Totalizaram 30 povos, cujos remanescentes materiais estão hoje localizados na Argentina, no Paraguai e no Brasil. Os
Sete Povos, situados na margem esquerda do rio Uruguai, foram incorporados ao
território da América portuguesa, em 1750, através do Tratado de Madri celebrado
entre Portugal e Espanha, a qual recebeu, em troca, a Colônia de Sacramento.
São Nicolau, a primeira redução guaranítica constituída no território do atual
estado do Rio Grande do Sul, foi refundada em 1687, pois a primeira redução, de
1626, havia sido desmantelada por ataques dos bandeirantes paulistas. Deu origem à cidade de São Nicolau, que pertence ao município de mesmo nome, criado
em 1965. As “Ruínas do Povo de São Nicolau e Respectivos Remanescentes
onde se encontram” foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), em 1970 (Processo 813-T-69).
São Miguel Arcanjo, fundada, em 1632, pelos padres Pablo Benevidez e Cristovão de Mendonza, na área central do atual estado do Rio Grande do Sul, foi
também alvo de ataques dos bandeirantes paulistas, em 1640. Em função disso,
a povoação foi abandonada e sua população transferiu-se para o território hoje
pertencente à Argentina. Em 1687, índios e jesuítas retornaram ao local e formaram um novo povoado, que chegou a possuir 7.000 habitantes. A igreja de São
Miguel foi construída pelo arquiteto italiano Gian Batista Primoli, a partir de
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Casa construída com material missioneiro, em São João.
Santo Ângelo/RS. ACI/RJ. Série Inventário.

Vista dos pisos aflorados da Igreja Matriz das ruínas e remanescentes do povo de São Nicolau/RS. ACI/RJ. Série Inventário.

1735. Estruturada em pedra arenito, era pintada de branco e tinha seus espaços
interiores ornamentados por pinturas e esculturas de madeira policromada. Os
“Remanescentes do Povo e Ruínas da Igreja de São Miguel e a Edificação do
Museu das Missões” foram tombados pelo IPHAN, em 1938 (Processo 141-T38). Em 1940, foi criado o Museu das Missões, sendo construída uma edificação
projetada pelo arquiteto Lucio Costa, que utilizou como referência as casas missioneiras. Hoje, o Museu reúne importante coleção de imagens sacras e de fragmentos missioneiros. Em 1983, a UNESCO declarou São Miguel Patrimônio
Cultural da Humanidade. O sítio arqueológico pertence ao município de São
Miguel das Missões, criado em 1988.
A redução de São Francisco de Borja foi fundada em 1682, pelo padre jesuíta
espanhol Francisco Garcia. Pertence ao município de São Borja, criado 1833.
A missão de São Lourenço Mártir foi constituída em 1690, pelo padre Bernardo de La Veja. Seus remanescentes estão localizados no município de São
Luiz Gonzaga, criado em 1880. Pertencem, também, a esse município as ruínas
da redução de São Luiz Gonzaga, fundada em 1687. O IPHAN tombou, em
1970, as “Ruínas do Povo de São Lourenço e Respectivos Remanescentes onde
se encontram” (Processo 813-T-69), e, em 1984, as “Dez imagens missioneiras,
de madeira, da Igreja Matriz de São Luiz Gonzaga” (Processo 1076-T-83), referentes, respectivamente, aos remanescentes dos dois povos.
A redução de São João Batista foi estabelecida pelo padre Antonio Sepp, que
trouxe de São Miguel, no final do século XVII, mais de 2000 pessoas. As ruínas de sua igreja estão na cidade de Entre-Ijuís, município criado em 1989. O
IPHAN tombou, em 1970, as “Ruínas do Povo de São João e respectivos remanescentes” (Processo 813-T-69).
Santo Ângelo Custódio foi a última redução dos Sete Povos a ser fundada,
em 1706, pelo jesuíta Diogo de Haze. “A Casa Construída com Material Missioneiro” foi tombada pelo IPHAN, em 1938 (Processo 104-T-38), e situa-se no
município de Santo Ângelo, criado em 1873.
Fonte: ACI/RJ. Processos citados.
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Setor de Obr as e Conservação
(Ver Divisão de Conservação e Restaur ação)
Sylvio de Vasconcellos [34; 39]

(Belo Horizonte/MG, 1916 – Washington/EUA, 1979)
Formou-se pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas
Gerais, em 1944. Entre os anos de 1939 e 1969, exerceu o cargo de chefe do 3º
Distrito, em Minas Gerais, da então Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN). No período em que comandou a seção mineira, supervisionou diversos trabalhos de conservação e restauração de bens culturais,
sobretudo coloniais, do Estado de Minas Gerais, incluindo conjuntos arquitetônicos, dentre os quais se destaca o da cidade de Ouro Preto. Em 1952, concluiu o curso de Urbanismo, e alcançou o grau de doutor, em 1953. Foi, também,
professor catedrático da Escola de Arquitetura (da qual foi diretor entre 1963 e
1964), da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e membro
diretor da Associação Mineira de Escritores. Em 1964, após o Golpe Militar,
Sylvio de Vasconcellos teve sua carreira interrompida no Brasil, sendo forçado a
buscar exílio na França e no Chile, antes de fixar residência em Washington, nos
Estados Unidos, em 1969.
Entre suas obras encontram-se Vila Rica – formação e desenvolvimento, de
1956, Arquitetura no Brasil – pintura mineira e outros temas, de 1959 e Arquitetura no
Brasil – sistemas construtivos, de 1961.
Fonte: ACI/RJ. Série Personalidades/Sylvio de Vasconcelos.

Ted (Ver Edson Motta Júnior)
Teresinha Marinho de Albuquerque Cavalcanti [29]
(Palmares/PE, 1932 – Rio de Janeiro/RJ, 2010)

Formou-se, inicialmente, em Educação Física, em Pernambuco. Realizou outra
graduação, concluída em 1960, em Letras Neolatinas, na Universidade do Recife. Entre 1963 e 1966, participou dos cursos de especialização em Língua Portuguesa, pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, e em
Crítica Textual, pelo Instituto Nacional do Livro.
Durante as décadas de 1960 e 1970, trabalhou em diversos projetos editoriais,
como na elaboração do Dicionário Aurélio, na Enciclopédia Mirador Internacional, na Editora Bruguera e na Francisco Alves. Passou o ano de 1970, em
Lisboa, com bolsa de estudos concedida pela Fundação Calouste Gulbekian,
após ter seu livro, Edição crítica de um sargento de milícias, publicado, em 1969, pelo
Instituto Nacional do Livro.
Entrou para a SPHAN/Fundação Nacional Pró-Memória, em 1982, através da
Secretaria de Assuntos Culturais, onde ingressara em 1980, tendo passado ainda
alguns meses na FUNARTE, em 1981. Trabalhou no Núcleo de Editoração da
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Instituição até 1990, quando, então, aposentou-se. Nos oito anos em que permaneceu nesse núcleo, publicou dois livros, Rodrigo e seus tempos, em 1986, e Rodrigo
e o SPHAN, em 1987.
Teresinha Marinho foi a pesquisadora responsável pelo projeto “SPHANMemória Oral”, realizado no âmbito da SPHAN/Fundação Nacional PróMemória entre os anos de 1982 e 1990. Sob seu comando, foram entrevistadas
mais de vinte importantes personagens da história do IPHAN, entre arquitetos,
artistas e pesquisadores que se dedicaram à preservação do patrimônio.
Fonte: ACI/RJ. Série Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural. Entrevista concedida por Teresinha Marinho ao Projeto Memória Oral da Preservação do
Patrimônio Cultural, em 15 de abril de 2009.

Tombamento (Ver Decreto-Lei nº. 25)
Universidade do Distrito Feder al [40]
(Decreto Municipal nº. 5.513, de 04 de abril de 1935)

A Universidade foi criada por Decreto da Prefeitura do Distrito Federal, na
época, a cidade do Rio de Janeiro. A origem da Universidade está ligada ao projeto de alguns intelectuais, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Francisco
Venâncio Filho, Heitor Lira, Almeida Júnior, Lourenço Filho, dentre outros. Em
1931, Anísio Teixeira foi convidado pelo prefeito Pedro Ernesto, ainda interventor do Distrito Federal, para o cargo de Diretor do Departamento de Educação.
Em 1935, propôs a criação da Universidade do Distrito Federal (UDF).
O contexto de criação da UDF esteve ligado ao movimento liderado pela Associação Brasileira de Educação, criada em 1924 e responsável, dentre outras iniciativas, por realizar conferências, em âmbito nacional, sobre educação. Também
esteve relacionada ao movimento representado pelo Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, de 1932, que defendia uma educação laica, empreendida pelo
governo central. Nesse contexto, insere-se também, a criação da Universidade
de São Paulo (USP).
Os objetivos contidos no Decreto de criação da UDF estipulavam como sua
missão: a promoção e o estimulo à cultura, de modo a concorrer para o aperfeiçoamento da comunidade brasileira; o encorajamento da pesquisa científica,
literária e artística; a propagação das aquisições da ciência e das artes, pelo ensino
regular de suas escolas e pelos cursos de extensão popular; a formação de profissionais e técnicos nos vários ramos de atividade que as suas escolas e institutos
comportarem; a promoção da formação do magistério em todos os seus graus.
A Universidade deveria ser constituída de cinco escolas – Ciências, Economia
e Direito, Filosofia e Letras, e os institutos de Educação e de Artes –, além de
instituições complementares. Contudo, somente a Faculdade de Ciências funcionou efetivamente.
Logo no primeiro ano, em 1936, a Universidade enfrentou diversas dificuldades de ordem financeira e teve que dispor de instalações de outros órgãos,
de forma que a reitoria ficou instalada no Instituto de Educação, as aulas eram
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ministradas na Escola Politécnica e em um colégio no Largo do Machado, e os
laboratórios utilizados pertenciam a outras instituições.
Já em 1937, a estrutura da Universidade começou a ser desmantelada após a
repressão sofrida por seus idealizadores em decorrência da Intentona Comunista
de 1935. Com a prisão do prefeito Pedro Ernesto e a demissão de Anísio Teixeira
de seu cargo no Departamento de Educação, muitos professores retiraram-se da
Universidade.
Após o afastamento de Anísio Teixeira e dos professores que o apoiavam, o
ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, indicou Alceu Amoroso
Lima para reitor da UDF. Em 1939, por meio do Decreto nº. 1.063, de 20 de
janeiro, a UDF foi oficialmente extinta e seus cursos transferidos para a Universidade do Brasil.
Criada em 05 de julho de 1937, a Universidade do Brasil já havia sido prevista
na Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937, a mesma de criação do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que, no seu artigo 34, afirmava que: “a Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade Técnica Federal
se reunirão para formar a Universidade do Brasil”.
Fonte: SCHWARTZMAN, Simon. Formação da comunidade científica no Brasil. Rio de Janeiro/
São Paulo: Imprensa Nacional/Finep, 1979.

Wanda Martins Lorêdo [45; 46]
( Juiz de Fora/MG, 1932)

Especializou-se em Conservação Arqueológica pelo Instituto de Arqueologia
da Universidade de Londres entre 1984 e 1985. Integrou a equipe da Coordenadoria de Arqueologia, de 1983 a 1984, tendo atuado também como Técnica em
Conservação de Bens Móveis no Laboratório de Conservação do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), de 1974 a 1982. Aposentou-se da Instituição em 1984.
Dentre suas obras publicadas, destacam-se: Iconografia religiosa: dicionário prático de identificação; e Manual de conservação em arqueologia de campo, além do artigo
“Conservação arqueológica”, publicado, em 1987, no número 22, da Revista do
Patrimônio.
Wanda Lorêdo é filha de Judith Martins.
Fonte: ACI/RJ. Série Centro de Restauração.

Zelador (ver João Hugo Machado) [44]
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Judith Martins nasceu em 19 de
outubro de 1903, em Juiz de Fora/
MG. Formou-se em Contabilidade,
em 1919. Mudou-se com a família
para o Rio de Janeiro, em 1936,
entrando, nesse mesmo ano, para o
Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, o qual continuaria
frequentando até 1984, mesmo
após a aposentadoria em 1973. No
então SPHAN, foi secretária de
Rodrigo Melo Franco de Andrade,
pesquisadora, escritora e chefe da Seção
de História e do Arquivo. Deixou
obras importantes, como o Dicionário
de artistas e artífices dos séculos XVIII
e XIX em Minas Gerais, publicado em
1971. Nesta entrevista, concedida a
Teresinha Marinho, em 1982, Judith
Martins revela os principais fatos e
personagens do início da trajetória
institucional do SPHAN.

Abril de 1936. Então, ele disse: ‘É uma repartição que
não tem sede, não tem verba, não tem nada. A senhora
vai treinando aí na máquina e batendo esse catatau
do Mário de Andrade”. Aquilo para mim era grego, eu
tinha vindo de Juiz de Fora inteiramente alheia a esses
assuntos e comecei a bater aquilo automaticamente.

Sim. “Seu português está correto, é bom. Mas você
precisa treinar mais.” “Bom, isso a gente adquire,
porque já fui datilógrafa, já trabalhei muito.” Então,
ele disse: “Pedi ao Dr. Drummond para redigir o seu
contrato como datilógrafa”. E aí saímos os dois à procura
de sede, mobiliário, e para contratar pessoal necessário,
no caso, ele como diretor, mais um secretário, duas
datilógrafas e dois serventes. Capanema arranjou uma
verba de 35 contos...
Judith Martins

Ministério
da Cultura

